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O Contexto do Livro de Ester
"A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes
acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na
Igreja nestes últimos dias." Mensagens Escolhidas, vol.3, 339
"Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento da profecia, foram expostos ao povo,
e viu-se que ela era um esboço figurado de acontecimentos conducentes ao encerramento da
história terrestre." Mensagens Escolhidas, vol.2, 102
Parábolas: Salmo 78
As três mensagens angélicas
A Parábola das dez virgens
Esdras 7:9
Os sete trovões
Os Decretos

A Repetição da História de Ester
"As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Ester não foram peculiares a
esse tempo somente. O Revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: “O dragão
irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos
de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo”. Apocalipse 12:17. Alguns que hoje estão vivendo na
Terra verão cumpridas essas palavras. O mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens
a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro à adoção de uma conduta similar para com os
que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este último
grande conflito.
O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito
semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje os inimigos da verdadeira
igreja vêem no pequeno grupo de guardadores do sábado, um Mardoqueu à porta. A
reverência do povo de Deus por Sua lei, é uma constante repreensão aos que têm deixado o
temor do Senhor, e estão pisando o Seu sábado." Profetas e Reis, 309.
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Leis Dominicais Progressivas
UM DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO DE INTOLERÂNCIA E PERSEGUIÇÃO
"Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição
flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A “fala” da nação são os atos
de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos desmentirá os princípios liberais e
pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar “como o dragão”, e
exercer “todo o poder da primeira besta”, claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de
intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta
semelhante ao leopardo." O Grande Conflito, 442
O TESTE DA IMAGEM DA BESTA ANTES DO FIM DA GRAÇA
"O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a
graça; pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino
eterno.
Em Apocalipse 13 esse assunto é claramente apresentado; [Apocalipse 13:11017 citado].
Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Todos os que
demonstrarem sua lealdade a Deus observando Sua lei e recusando aceitar um sábado falso,
colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Os que
renunciam a verdade de origem celestial e aceitam o domingo como sábado, receberão o sinal da
esta." Manuscritos Liberados, vol. 15, 15.
A HISTÓRIA PASSADA DA APLICAÇÃO DOS DECRETOS DOMINICAS SE REPETE
"Se o leitor deseja compreender que agentes atuarão na luta prestes a vir, não tem senão que
investigar o relato dos meios que Roma empregou com o mesmo fito nos séculos passados. Se
quiser saber como romanistas e protestantes, unidos, tratarão os que rejeitarem seus dogmas, veja o
espírito que Roma manifestou em relação ao sábado e seus defensores.
Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas, apoiadas pelo poder secular, foram os
passos por que a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. A primeira medida
de ordem pública impondo a observância do domingo foi a lei feita por Constantino. (No ano
321.) Este edito exigia que o povo da cidade repousasse “no venerável dia do Sol”, mas permitia
aos homens do campo continuarem com suas fainas agrícolas. Posto que virtualmente um estatuto
pagão, foi imposto pelo imperador depois de ser nominalmente aceito pelo cristianismo.(...)
Com o firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação do domingo continuou. Durante
algum tempo o povo se ocupou com trabalho agrícola fora das horas de culto, e o sétimo dia, o
sábado, continuou a ser considerado como dia de repouso. Lenta e seguramente, porém, se foi
efetuando a mudança. Aos que se achavam em cargos sagrados era vedado proceder, no domingo,
a julgamentos em qualquer questão civil. Logo depois, ordenava-se a todas as pessoas; de qualquer
classe, abster-se do trabalho usual, sob pena de multa aos livres, e açoites no caso de serem servos.
Mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos bens; e,
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finalmente, que, se obstinassem, fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer
banimento perpétuo." O Grande Conflito, 573-574
A VERDADEIRA LEI DOMINICAL DA PROFECIA BÍBLICA
"Aproxima-se o tempo em que a lei de Deus, em sentido especial, será invalidada em nosso país [os
Estados Unidos]. Os governantes de nossa nação, por meio de atos legislativos, imporão a lei
dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando nossa nação, em seus
conselhos legislativos, promulgar leis para coagir a consciência dos homens no tocante a seus
privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo
contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos,
invalidada em nosso país; e apostasia nacional será seguida de ruína nacional." Review and Herald,
18 de Dezembro, 1888.
O MUNDO SEGUE O EXEMPLO DOS ESTADOS UNIDOS
"Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as
consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais
países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo." Testemunhos Seletos, vol.2 373.
A LEI DOMINICAL SE TORNA MUNDIAL
"A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se
tornar universal, Deus Se revelará. Quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de
Deus, quando os poderes da Terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da
semana, sabei que é chegado o tempo para Deus atuar."— The Review and Herald, 23 de Abril de
1901. Maranata, 265.6.
FINALMENTE HAVERÁ UM DECRETO DE MORTE
"Importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de
Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão
levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão
cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que
santificam o sábado do quarto mandamento; e por fim um decreto universal denunciará a
estes como dignos de morte." Profetas e Reis, 260.
ESTER: UMA VISÃO GERAL
"Dario Histaspes, sob cujo reinado os judeus tinham recebido mostras de evidente favor, foi
sucedido por Xerxes o Grande. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam deixado
de atender à mensagem para fugir, foram chamados a enfrentar terrível crise. Tendo recusado
tomar vantagem do caminho de escape que Deus havia provido, foram agora postos face a face com
a morte.
Por intermédio de Hamã o agagita, um homem inescrupuloso colocado em elevada autoridade na
Medo-Pérsia, Satanás operou neste tempo para contrapor-se aos propósitos de Deus. Hamã
!6

acalentava amargo ódio a Mardoqueu, um judeu. Mardoqueu não havia feito a Hamã nenhum
mal, mas simplesmente havia recusado mostrar-lhe reverência que traduzia culto. Desdenhando
“pôr as mãos só em Mardoqueu”, Hamã conspirou no sentido de “destruir todos os judeus que
havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu”. Ester 3:6.
Mal orientado por falsas acusações de Hamã, Xerxes foi induzido a baixar um decreto
determinando o massacre de todo povo judeu “espalhado e dividido entre os povos em todas
as províncias” (Ester 3:8) do reino da Medo-Pérsia. Foi apontado um certo dia no qual os judeus
deviam ser destruídos e suas propriedades confiscadas. Mal imaginava o rei os vastos resultados
que teriam acompanhado a completa execução deste decreto. O próprio Satanás, o instigador oculto
deste plano, estava procurando aliviar a Terra dos que preservavam o conhecimento do verdadeiro
Deus.
“E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande
luto, com jejum, e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza”. Ester 4:3. O
decreto dos medos e persas não podia ser revogado; aparentemente não havia esperança; todos os
israelitas estavam condenados à destruição. Mas a trama do inimigo foi derrotada por um Poder que
reina entre os filhos dos homens.
Na providência de Deus, Ester, judia que temia ao Altíssimo, tinha sido escolhida como rainha
do reino da Medo-Pérsia. Mardoqueu era um seu parente chegado. Na sua situação extrema, eles
decidiram apelar a Xerxes em favor do seu povo. Ester devia aventurar-se a ir a sua presença
como intercessora. “Quem sabe”, dizia Mardoqueu, “se para tal tempo como este chegaste a este
reino?” Ester 4:14.
A crise que Ester enfrentava demandava ação fervorosa e imediata; mas tanto ela como Mardoqueu
sentiam que a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços seriam
vãos. Assim Ester tomou tempo para comunhão com Deus, a fonte de sua força. “Vai”, mandou ela
dizer a Mardoqueu, “ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não
comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim
jejuaremos; e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei; e, perecendo, pereço”. Ester
4:16.
Os acontecimentos que se seguiram em rápida sucessão — a apresentação de Ester perante o rei,
o assinalado favor a ela mostrado, os banquetes do rei e da rainha com Hamã como o único
comensal, o sono perturbado do rei, a honra pública mostrada a Mardoqueu, e a humilhação e queda
de Hamã após a descoberta de sua ímpia trama — tudo pertence a uma história familiar. Deus
operou maravilhosamente por Seu penitente povo; e um decreto em contrapartida baixado pelo
rei, permitindo-lhes lutar por sua vida, foi rapidamente comunicado a toda parte do reino por
correios a cavalo, que “apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei”. E “em toda a
província, e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus
alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo; e muitos, entre os povos da terra, se fizeram
judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles”. Ester 8:14, 16." Profetas e Reis 307-308
Est 1:1-4
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Rei Assuero = Rei da Terra gloriosa de dois chifres dos EUA → Cristo (Príncipe do Seu povo, Rei
Leão)
Susã = Lírio (como um trompete); Oração de Neemias de Lev 26 →Veredas Antigas / Pecados dos
pais; Daniel 8 & 9
terceiro ano = fortalecimento da 3a Mensagem Angélica
banquete = Páscoa do comer do livrinho; 7 dias de festa no C/M dos pais ázimos (chuva) (- Isaías)
180 dias = 6 meses → Isabel após Zacarias tardar por rejeitar a mensagem do anjo
ter descido
Est 1:5
7 dias de festa = C/M ao DD
todo o povo = um grupo maior é chamado
o pátio = dupla limpeza do templo começando no 1º dia do 1º mês em 2Cronicas 29:15 – 17

Est 1:6-8
Diversos vasos de ouro = vasos do santuário tipificando o templo vivo que se enche com doutrina,
que é a combinação da humanidade com divindade
vinho real = pura doutrina de Cristo
de acordo com a lei; ninguém era compelido = Atributos do caráter de Deus
Est 1:9-11
Festa de Vasti = sete dias também do C/M → DD = dobrado; festa dos pães ázimos; sol
sétimo dia = DD
sete camareiros = sete anjos na presença de Deus em Apocalipse que estão conectados ao juízo
(trombetas e taças com pragas, depois há um anjo especial) Apocalipse 8:2; 15:1
coroa real = os fiéis até aqui - citações sobre perder e passar a coroa
Est 1:12 Camareiros: assim o rei muito se enfureceu, e acendeu nele a sua ira.
Vasti = Mulher
recusou ir = desobediente
o mandato do rei = mensagem de Cristo de ser fiel no DD é rejeitada, o convite real é rejeitado

REJEITANDO UM CONVITE REAL
" A parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pelas bodas é
representada a união da humanidade com a divindade; a veste nupcial simboliza o caráter que
precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas.
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Nesta parábola, como na da grande ceia, são ilustrados o convite do evangelho, sua rejeição pelo
povo judeu e o convite da graça aos gentios. Esta parábola, porém, apresenta-nos maior ofensa da
parte dos que rejeitam o convite, e juízo mais terrível. O chamado para o banquete é um convite
real. Procede de alguém que está investido de poder para ordenar. Confere grande honra. Contudo
esta é desapreciada. A autoridade do rei é menosprezada. Ao passo que o convite do pai de família
é considerado com indiferença, o do rei é recebido com insulto e morte. Trataram seus criados com
escárnio e desprezo e os mataram." Parábolas de Jesus,164
Est 1:13-14
Viu a face do rei = anjos contemplam a face de Deus em Mateus 18:10
Est 1:15-18
Memucã = Um dos sete anjos com a taça que mostra a João o julgamento sobre a prostituta em
Apocalipse 17:1 → julgamento e uma igreja pura no DD para que o povo em Babilônia possa ver o
caráter de Deus revelado e tomar uma decisão.
Est 1:19
Mandato real = 3ª mensagem angélica DD dado a outro = Mesmo que Mateus 21:43
CONTINUARÁ A TRABALHAR DESSE MODO
"O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-Lo. Quando o povo judeu rejeitou a
Cristo, o Príncipe da vida, Ele retirou deles o reino de Deus e transferiu-o aos gentios. Deus
continuará a trabalhar desse modo com todo ramo de Sua obra. Quando uma igreja se
demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado seu
chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros então são escolhidos para levar
importantes responsabilidades. Mas, se estes por seu turno não purificarem sua vida de todo erro, se
não estabelecerem princípios puros e santos em todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá
pesadamente e os humilhará, e a menos que se arrependam, os removerá de seu lugar e fará deles
um opróbrio." Olhando para o Alto, 136
Est 1:20-22
CRISTO EM TIPOS
CRISTO USA TIPOS E SÍMBOLOS PARA DAR UMA IDEIA DO PLANO DA SALVAÇÃO
" Você vê Cristo como o antítipo de todos os tipos, a preciosa, gloriosa substancia de todas as
sombras, a completa significação de todos os símbolos? Os tipos e sombras foram instituídos por
Cristo mesmo, para transmitir ao homem uma ideia do plano idealizado para sua redenção." Signs
of the Times, 24 de Agosto, 1891
NOVO E MAIS PROFUNDO SIGNIFICADO
" Há uma grande verdade central a ser mantida diante das mentes ao estudar as Escrituras -Cristo e Ele crucificado. Toda outra verdade está investida com influencia e poder correspondente
a sua relação com esse tema. (...) Quando Cristo em Sua obra de redenção é vista ser a grande
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verdade central do sistema de verdades, uma nova luz é derramada sobre todos os eventos do
passado e do futuro. Eles são vistos em uma nova relação, e possuem um novo e mais
profundo significado." The 1888 Materials, 806
NOVAS PROFUNDEZAS DE CONTINUA REVELAÇÃO
"Há homens que professam crer e ensinar as verdades do Antigo Testamento, ao passo que rejeitam
o Novo. Pela recusa de aceitar os ensinos de Cristo mostram que tampouco creem o que disseram os
patriarcas e profetas. “Porque, se vós crêsseis em Moisés”, disse Cristo, “creríeis em Mim, porque
de Mim escreveu ele.” João 5:46. Pelo que não há poder real em seus ensinos, mesmo do Antigo
Testamento.
Muitos que pretendem crer e ensinar o evangelho, encontram-se em erro idêntico. Rejeitam as
Escrituras do Antigo Testamento, das quais Cristo declarou: “São elas que de Mim testificam.” João
5:39. Rejeitando o Antigo, rejeitam efetivamente o Novo, pois ambos são parte de um todo
inseparável. Ninguém pode apresentar corretamente a lei de Deus sem o evangelho, ou o evangelho
sem a lei. A lei é o evangelho consolidado, e o evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz, e o
evangelho é a fragrante flor e frutos que produz.
O Antigo Testamento projeta luz sobre o Novo, e o Novo, sobre o Antigo. Ambos são uma
revelação da glória de Deus em Cristo. Ambos apresentam verdades que revelarão
continuamente ao fervoroso inquiridor, novas profundezas.
Incomensurável é a verdade em Cristo e mediante Cristo. O estudante da Escritura, por assim
dizer, contempla uma fonte que se aprofunda e amplia à medida que mira sua profundeza.
Nesta vida não entenderemos o mistério do amor de Deus em entregar Seu Filho para propiciação
por nossos pecados. A obra de nosso Redentor na Terra é e sempre será assunto que há de exigir
o máximo de nossa mais atenta imaginação. O homem pode empenhar toda a sua faculdade
mental no esforço de penetrar este mistério, mas a sua capacidade de compreensão desfalecerá e
fatigar-se-á. O pesquisador mais esforçado ver-se-á diante de um mar ilimitado e sem praias."
Parábolas de Jesus 63
DEUS ALCANÇA SUA VONTADE E PROPÓSITO USANDO PESSOAS INJUSTAS
“Deus Governou a Tolice de Assuero Para o Bem. -- [Ester 1:16-22 citado.] "Há pouca dúvida de
que o rei, quando ele posteriormente considerou o assunto, sentiu que Vasti merecia ser honrada, ao
invés de ser tratada como foi.
Nenhuma lei de divórcio, feita por homens que estavam por muitos dias dados a beber vinho,
homens que eram incapazes de controlar o apetite, poderia ser de qualquer valor aos olhos do Rei
dos reis. Esses homens eram incapazes de raciocinar sadiamente e nobremente. Eles não
conseguiam discernir a real situação.
Por mais alto que seja o cargo, os homens estão passíveis a Deis. O grande poder exercido pelos
reis, com frequência leva a extremos na exaltação do eu. E os inúteis votos feitos para emitir leis
que desconsideram as leis maiores de Deus, levam a grande injustiça.
Ocasiões de indulgência tais como são retratadas no primeiro capítulo de Ester, não glorificam a
Deus. Mas o Senhor alcança Sua vontade através de homens que mesmo assim estão desviando
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outros. Se Deus não estende Sua mão restritora, estranhas cenas serão vistas. Mas Deus impressiona
as mentes humanas para que cumpram Seu propósito, mesmo que a pessoa usada continue a seguir
práticas errôneas. E o Senhor faz funcionar Seus planos por meio de homens que não reconhecem
Suas lições de sabedoria. Em Suas mãos está o coração de cada governante terreno, para incliná-lo
para onde quer que Ele queira, assim como Ele inclina as águas do rio.
Através da experiência que trouxe Ester ao trono Medo-Persa, Deus estava trabalhando para
o cumprimento de Seus propósitos para Seu povo. Aquilo que foi feito baixo a influência de
muito vinho trabalhou para o bem de Israel." SDA Bible Commentary, vol.3, 1139
O JUIZ INJUSTO
“Havia numa cidade um certo juiz”, disse, “que nem a Deus temia, nem respeitava homem
algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: Faze-me
justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis; mas, depois, disse consigo:
Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei
de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o
que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos Seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de
noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça.” (...)
“E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos Seus escolhidos, que
clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará
justiça.” Lucas 18:6-8. Cristo traça aqui um vivo contraste entre o juiz injusto e Deus. O juiz
cedeu ao pedido da viúva só por egoísmo e para esquivar-se à contínua importunação. Não sentia
por ela compaixão nem piedade; sua indigência lhe era indiferente. Que diversa é a atitude de Deus
para com os que O procuram! Os apelos dos necessitados e aflitos são atendidos com infinita
misericórdia.(...)
A petição da viúva: “Faze-me justiça contra o meu adversário” (Lucas 18:3), representa a oração
dos filhos de Deus. Satanás é o grande adversário. É “o acusador de nossos irmãos”, que os
acusa de dia e de noite perante Deus. Apocalipse 12:10. Instantemente trabalha para mal representar
e acusar, para enganar e destruir o povo de Deus. Nesta parábola, Cristo ensina os discípulos a
pedirem salvação do poder de Satanás e de seus instrumentos." Parábolas de Jesus, 83-84
Est 2:1-4
virgens = 10 virgens da parábola ajuntadas
purificação = teste do evangelho eterno
Hegai = "Falador" (Speaker) = Espírito Santo gotejando, trabalho do Espírito Santo começa →9/11
Est 2:5-7
Ester = "Estrela. Aquela que está escondida" a mensagem escondida de 9/11 até à Meia-Noite
levada embora cativa = 4 gerações do Adventismo levados ao cativeiro em 9/11
Mardoqueu = leva a virgem Ester porque ela conhece a historia de Joaquim, onde na história
Milerita em 19 de Abril a tardança para as 10 virgens mileritas começa
!11

Est 2:8-10
Ester é escondida
Est 2:11-13
12 meses = 12 discípulos; 12 juntas de boi; 12 anos de Samuel
6 meses = 180 dias de banquete; Isabel 5+1 mês
mirra = perseguição; Esmirna Apocalipse 2:10 → 10 dias de atamento, coroa da vida
Est 2:14
Saasgaz ="Quem socorreu o cortado. Servo da beleza" →Obra final do Espírito Santo,, Joppa e o
portão belo
JULGAMENTO: ATEM-NO
"Quando o rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos. A cada um
foi provido um vestido de bodas. Essa veste era uma dádiva do rei. Usando-a, os convidados
demonstravam respeito ao doador da festa. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns.
Recusara fazer a preparação exigida pelo rei. A veste provida para ele com grande custo,
desdenhou usar. Deste modo insultou seu senhor. À pergunta do rei: “Como entraste aqui, não tendo
veste nupcial?” (Mateus 22:12) nada pôde responder. Condenou-se a si mesmo. Então o rei disse:
“Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores.” Mateus 22:13.
O exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Os convidados à ceia do
evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem
todos, porém, que professam ser cristãos, são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a
recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Essa
decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu; porque quando Ele vier,
o galardão estará com Ele “para dar a cada um segundo a sua obra”. Apocalipse 22:12. Antes de Sua
vinda o caráter da obra de cada um terá sido determinado, e a cada seguidor de Cristo o galardão
será concedido segundo seus atos." Parábolas de Jesus, 165
Est 2:15-17
Ester é escolhida no C/M rainha=casamento
coroa = a coroa da vida
"Os anjos fazem um fiel relatório da obra de todo homem, e ao ser feito juízo sobre a casa de
Deus, registra-se a sentença de cada um junto a seu nome, e o anjo é comissionado a não poupar
os servos infiéis, mas a derribá-los no tempo da matança. E o que lhes fora confiado em depósito
lhes é tirado. Seu tesouro terrestre é então dissipado, e perderam tudo. E as coroas que poderiam
haver usado caso tivessem sido fiéis, serão colocadas na fronte dos que foram salvos pelos
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servos fiéis, cujos recursos estiveram constantemente em giro para Deus." Testemunhos para a
Igreja, vol.1, 197
Est 2:18
Banquete = 7 dias de festa do capítulo um; festa para os Levitas; Festa de Herodes
alívio = alívio do pecado; Sacerdotes selados (Deut 15:1)
presentes (dons, gifts) = dons do espírito incluindo a restauração do Espírito de Profecia; Matias
Atos 1:26 dom de Deus
IGREJA TRIUNFANTE E IGREJA MILITANE
A VOZ DA ESPOSA
" Na adjacência do lar da noiva esperam dez virgens trajadas de branco. Todas levam uma lâmpada
acesa e um frasco de óleo. Todas aguardam ansiosamente a vinda do esposo. Há, porém, uma
tardança. Passa-se uma hora após outra, as vigias fatigam-se e adormecem. À meia-noite ouve-se
um clamor: “Aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro!” Mateus 25:6. Sonolentas despertam, de
repente, e levantam-se. Vêem o cortejo aproximando-se resplandecente de tochas e festivo, com
música. Ouvem as vozes do esposo e da esposa. As dez virgens tomam suas lâmpadas e começam
a aparelhá-las, com pressa de partir. Cinco delas, porém, tinham deixado de encher seus frascos.
Não previram demora tão longa, e não se prepararam para a emergência. Em aflição apelam para
suas companheiras mais prudentes, dizendo: “Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas
se apagam.” Mateus 25:8. Mas as cinco outras, com suas lâmpadas há pouco aparelhadas, tinham
seus frascos esvaziados. Não tinham óleo de sobra, e respondem: “Não seja caso que nos falte a nós
e a vós; ide, antes, aos que o vendem e comprai-o para vós.” Mateus 25:9." Parábolas de Jesus, 222
A ESPOSA É A IGREJA
" Deus chama a igreja Seu corpo. A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. Deus é o Pai da
família, o Pastor do rebanho. Mas uma mera conexão externa com a igreja não salvará o homem. É
uma fé pessoal em um salvador pessoal que traz a alma a união com Cristo. Essa verdade Cristo
ensina claramente no sexto capítulo de João." Manuscript Releases, vol. 16, 277
A IGREJA TRIUNFANTE E MILITANTE PRESENTES NO MESMO TEMPO
" Ao se aproximar o fim, a obra de Deus deve aumentar em completa força, e pureza, e santidade.
Os obreiros devem ser cheios de amor a Deus e uns aos outros. Devem cultivar princípios da mais
estrita integridade. Se eles ferirem a verdadeira nota tônica, Deus Se revelará como um Deus de
misericórdia e amor. Anjos do céu irão subir e descer a escada de luz brilhante, para cooperar com
trabalhadores humanos.
Os membros da igreja triunfante, --a igreja no céu -- serão permitido aproximar dos membros
da igreja militante, para auxiliá-los em suas necessidades. Sempre lembremos que nós somos
trabalhadores juntos com Deus. Nessa união celestial nós devemos levar adiante seu trabalho com
plenitude, com canto e regozijo. Em cada alma deve ser acendido o fogo do zelo santo. Compania
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após compania irá deixar o estandarte negro do inimigo, para vir ajudar o Senhor, para o auxílio do
Senhor contra o inimigo.
Os trabalhadores de Deus devem ganhar uma muito mais profunda experiência. Se eles
renderem tudo a Ele, Ele irá maravilhosamente por eles. Ele irá plantar o estandarte da verdade
sobre fortalezas até então governadas por Satanás, e com gritos de vitória tomará possessão dela.
Eles levarão as cicatrizes da batalha, mas então vem a eles uma mensagem confortadora que o
Senhor os está ensinando terríveis coisas em justiça; Ele irá guiá-los, conquistando e para
conquistar.
Quando os servos de Deus com zelo consagrado cooperarem com as instrumentalidades divinas, o
estado de coisas que existe no mundo será mudado, e logo a terra com gozo receberá seu Rei. Então
"os sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento; e os que a muitos ensinam a justiça como as
estrelas sempre e eternamente." The Southern Watchman, 8 de Setembro, 1903
Est 2:19
Levitas passam pelo evangelho eterno do C/M ao DD
Est 2:20-23
Bigtã e Teres querem matar o rei = rejeição da mensagem é crucificar a Cristo
"Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o
foram pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los para entrarem com Jesus pela fé no lugar
santíssimo do santuário celestial. E pela rejeição das duas primeiras mensagens, ficaram com o
entendimento tão entenebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo,
que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que assim como os judeus crucificaram a
Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens, e por isso mesmo não têm
conhecimento do caminho para o santíssimo, e não podem ser beneficiadas pela intercessão de
Jesus ali." Primeiros Escritos, 260
pendurado num madeiro = Sacerdotes tolos recebem a maldição de quebrar a aliança e são
revelados como o falso profeta
Est 3:1
Hamã = solitário, bem disposto, amotinador, sobressair →cordeiro e dragão/ trazendo democracia
com guerra Hamedata =aquele que causa problemas e opõe-se à lei, dobrado/gêmeo →fala como
dragão, dois chifresAgagita = chama, fogo, →fogo do céu,
Est 3:2-7
Coração mau de Hamã em 9/11 - 120 anos de maldade contínua (Gen 6:3,5), covil de ave odiável
(Ap 18); 3º decreto já nas mãos de Esdras
Est 3:8-12
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13d1m → 12 dias de preparação (12 discípulos, 12 bois, 12 meses de purificação) decreto - no C/
M
selamento - no C/M
Est 3:13-15
Est 4:1
perceber/ amargo → 3ª trombeta=abssinto / mara = amargo / 1 Samuel 3:8 + citação
Ezequiel 9:1-6
Est 4:2-4
Combinação da Divindade & Humanidade não alcançada antes do Atamento - 30 dias
Est 4:5-17
3 dias Atamento manifestação do caráter para colocar toda a confiança em Deus
dobrado
perecer → Jonas 1:6,14
Est 5:2
O CETRO DE OURO
" Na visão que me foi dada em Battle Creek, 25 de Outbro, 1861, eu fui mostrada essa terra, escura
e sombria. DIsse o anjo, "Olhe cuidadosamente!" Então eu fui mostrada o povo sobre a terra: alguns
estavam cercados com anjos de Deus, outros estavam em trevas totais, cercados por anjos maus. Eu
vi um braço descer do céu, segurando um cetro de ouro. Em cima do cetro estava uma coroa
cravejada com diamantes. Todo diamante emitia luz, brilhante, clara, e bela. Inscrita sobre a coroa
estavam essas palavras, "Todos os que me ganham são felizes, e terão vida eterna."Review and
Herald, 20 de Maio, 1862
SONHO DE MILLER: JÓIAS DIAMANTES
" A Bíblia é um campo em que se ocultam celestes tesouros, e permanecerão escondidos até que,
mediante diligente escavação, sejam descobertos e trazidos à luz. A Bíblia é um cofre contendo
joias de inestimável valor, as quais devem ser apresentadas de maneira que apareçam em seu
verdadeiro brilho. A beleza e a excelência desses diamantes da verdade, não se discernem com os
olhos naturais. As belas coisas do mundo material não se enxergam enquanto o Sol, dissipando as
trevas, não as inunda com a sua luz. Da mesma maneira os tesouros da Palavra de Deus; não são
apreciados enquanto os não revela o Sol da Justiça.
A Bíblia contém simples e completo sistema de teologia e filosofia. É o livro que nos torna sábios
para a salvação. Fala-nos do amor de Deus segundo é revelado no plano redentor, comunicando o
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conhecimento essencial a todos os estudantes — o conhecimento de Cristo." Conselhos aos
Professores, Pais e Estudantes, 421-422
Est 5:3
"Metade do reino" - Marcos 6:21-23 - 17-19 (banquete, prisão, Imagem da besta, Protestantes)
Est 5:4-6
dobrado
Est 5:7-13
Zeres = mulher = Protestantes
forca = Imagem da besta a ser construída antes da aplicação do DD
Mulher = Protestantismo em controle para construir a Imagem da Besta
Est 6:1-2
Livro de registros - Malaquias 3:16-18 →separando o precioso do vil (Jeremias 15:19)
Est 6:3-11
Entrada triunfal
Est 6:12-14
Começa a cair - apostasia (falling away=cair) antes do DD
Est 7:1
Banquete & pedido - 16º dia= DD → repetição das caraterísticas do marco do C/M
Est 7:3-6
Adversário = Satanás = Dragão → Hamã identificado como falando como um dragão em
Apocalipse 13:11
Est 7:7
Levantar = Julgamento → Lucas 13:24-25
Est 7:8-10
Hamã enforcado - morte do 6º reino da profecia bíblica 50 cúbitos - Pentecoste / Sinai = DD →
Aplicação do enforcamento possível após ter construído a forca, mas termina a própria existência
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Est 8:1
No 16º dia
Est 8:2-4
Repetição das caraterísticas do C/M
Est 8:5-9
Naquele tempo - após 70 dias expirados desde o decreto do 13d1m
toda província, people, lingua = evangelho eterno a todo o mundo
Est 8:10
Selamento
Número 4 Atamento Islã marcados no DD
Est 8:11-17
Est 9:1-32
Est 10:1-3
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O Tempo de Atar
MATEUS 13: 24 - 30
Vs. 24 - Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia
a boa semente no seu campo;
Vs. 25 - Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirouse.
Vs. 26 - E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
Vs. 27 - E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no
teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio?
Vs. 28 - E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres pois que
vamos arrancá-lo?
Vs. 29 - Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com
ele.
Vs. 30 - Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros:
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.

O Joio

Houve e sempre haverá joio no meio do trigo, as virgens loucas com as sábias, aqueles que não
têm óleo em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Houve um Judas ambicioso na igreja de Cristo
formada na terra, e sempre haverá Judas na igreja em todas as fases de sua história. ST October 23,
1879, Art. B, par. 10.

MATEUS 27:1 - 5
Vs. 1 - E, chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, e os anciãos do povo, formavam
juntamente conselho contra Jesus, para o matarem;
Vs. 2 - E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos.
Vs. 3 - Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as trinta
moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos,
Vs. 4 - Dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é
contigo.
Vs. 5 - E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar.
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Gálatas 3:13 - Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está
escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro;

O Terceiro Anjo

Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: “Terrível é sua obra. Tremenda sua missão.
Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio, e selar, ou atar, o trigo para o celeiro celestial.
Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda.” PE 118.1

A Colheita/Clamor da Meia Noite

Mateus 13:30 - Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros:
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.

JOEL 3:12 - 14
Vs. 12 - Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá; pois ali me assentarei para julgar todos
os gentios em redor.
Vs. 13 - Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os
vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande.
Vs. 14 - Multidões, multidões no vale da decisão; porque o dia do Senhor está perto, no vale da
decisão.

Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, e não a
igreja triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do
trigo. Jesus disse: “O reino dos Céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no meio do
campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo
boa semente, por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe
disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não: para que ao colher o joio
não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; e, por ocasião
da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas o
trigo ajuntai-o no meu celeiro.” TM 45.1
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Na parábola do trigo e do joio, vemos a razão de o joio não ser arrancado; era para que o trigo não
fosse desarraigado também com o joio. A opinião e o juízo humanos ocasionariam graves erros.
Mas para que não se cometesse um erro e uma simples haste de trigo fosse desarraigada, diz o
Mestre: “Deixai crescer ambos juntos até a ceifa”; então os anjos arrancarão o joio, que será
destinado à destruição. Conquanto em nossas igrejas, que pretendem crer em verdades avançadas,
haja pessoas em faltas e erros, como o joio em meio do trigo, Deus é longânimo e paciente. Ele
reprova e adverte o errante, mas não destrói os que são vagarosos em aprender a lição que lhes quer
ensinar; Ele não desarraiga o joio do meio do trigo. O joio e o trigo devem crescer juntos até a
ceifa; quando o trigo chegar ao seu completo desenvolvimento, e pelo caráter que apresentar
quando amadurecido, ele se distinguirá perfeitamente do joio. TM 45.2

“Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia; o Senhor que faz os relâmpagos, lhes dará
chuveiro de água.” “E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia.” No Oriente a chuva temporã cai
no tempo da semeadura. Ela é necessária, para que a semente possa germinar. Sob a influência de
fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia
amadurece o grão, e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da Natureza para
representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com
que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar
avante, de um estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do
grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito
Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente
transformados à semelhança de Cristo. TM 506.1
A chuva serôdia, amadurecendo a seara da Terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja
para a vinda do Filho do homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida; a
ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá
a semente até a perfeição. TM 506.2
Deve haver “primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga”. Deve haver
um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Isso
devemos nós buscar com intenso desejo, para que possamos adornar a doutrina de Cristo, o nosso
Salvador. TM 506.3

Ponto e Periodo

Existem períodos que são pontos de viradas na história das nações e da igreja. Na providência de
Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é dada. Se recebida, há
progresso espiritual; se rejeitada, declínio espiritual e naufrágio se segue. Bible Echo, August 26,
1895

21 de julho = 94 dias a partir de 1D1M e 94 DIAS a partir de 10D7M
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MATEUS 25:5 - 12
Vs. 5 - E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram.
Vs. 6 - Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.
Vs. 7 - Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas.
Vs. 8 - E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se
apagam.
Vs. 9 - Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes
aos que o vendem, e comprai-o para vós.
Vs. 10 - E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com
ele para as bodas, e fechou-se a porta.
Vs. 11 - E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos.
Vs. 12 - E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço.

A Igreja Triunfante

Deus tem na Terra uma igreja que é Seu povo escolhido, que guarda os Seus mandamentos.
Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é
um poder santificador; mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há joio entre o trigo.
‘Queres, pois, que vamos arrancá-lo?’ (Mateus 13:28) foi a pergunta do servo; mas o pai de família
respondeu: ‘Não; para que, ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele’. Mateus 13:29.
A rede do evangelho apanha não só peixes bons, mas também ruins, e só o Senhor sabe quem são os
Seus. CI 244.1
Deus tem um povo distinto, uma igreja na Terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em
seus recursos para ensinar a verdade, para vindicar a Lei de Deus. Tem Deus agentes divinamente
designados — homens a quem Ele está guiando, que suportaram o calor e a fadiga do dia, que
cooperam com os instrumentos celestiais para promoverem o reino de Cristo em nosso mundo.
Unam-se todos a esses agentes escolhidos, e sejam afinal encontrados entre os que têm a paciência
dos santos, guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé de Jesus. CI 244.4

2 Samuel 4:5 - E foram os filhos de Rimom, o beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de IsBosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir, ao meio-dia.

Meio-Dia

1 REIS 18:26 - 31
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Vs. 26 - E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam; e invocaram o nome de Baal, desde a
manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah! Baal, responde-nos! Porém nem havia voz, nem quem
respondesse; e saltavam sobre o altar que tinham feito.
Vs. 27 - E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque
ele é um deus; pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente
alguma viagem; talvez esteja dormindo, e despertará.
Vs. 28 - E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao
seu costume, até derramarem sangue sobre si.
Vs. 29 - E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o
sacrifício da tarde; porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.
Vs. 30 - Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele; e
restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado.
Vs. 31 - E Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual
veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome.

Sexta e Nona Hora

MATEUS 27:45 - 46
Vs. 45 - E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até à hora nona.
Vs. 46 - E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni; isto é,
Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?

Eis o Filho de Deus sofrendo na cruz por três terríveis horas de agonia, sofrendo a pena da
transgressão, a fim de que arrependidos, os crentes possam ter a vida eterna. E na hora mais
escura, quando o Salvador estava suportando o maior sofrimento que Satanás poderia trazer para
torturar a Sua humanidade, o Pai escondeu de seu Filho a sua face de piedade, conforto e amor. Por
duas vezes, no batismo e na transfiguração, a voz de Deus foi ouvida proclamando Cristo como Seu
Filho. A terceira vez, pouco antes da traição, o Pai havia falado, testemunhando para seu Filho. Mas
agora a voz do céu ficou em silêncio. Nenhum testemunho em favor do Salvador foi ouvido.
Sozinho ele sofreu abuso e escárnio. YI June 14, 1900, par. 3
MATEUS 20:1 - 6
Vs. 1 - Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada
a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Vs. 2 - E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha.
Vs. 3 - E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça,
Vs. 4 - E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram.
Vs. 5 - Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo.
!22

Vs. 6 - E, saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntoulhes: Por que estais ociosos todo o dia?

João 11:9 - E, chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada
um.

A ÚLTIMA SEMANA

“E Ele firmará concerto com muitos por uma semana.” A “semana”, a que há referência aqui, é a
última das setenta, são os últimos sete anos do período concedido especialmente aos judeus.
Durante este tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 de nossa era, Cristo, a princípio em pessoa
e depois pelos Seus discípulos, dirigiu o convite do evangelho especialmente aos judeus. Ao saírem
os apóstolos com as boas novas do reino, a recomendação do Salvador era: “Não ireis pelos
caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos; mas ide às ovelhas perdidas da casa
de Israel.” Mateus 10:5, 6. GC 327.2
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.” No ano 31 de nossa era, três
anos e meio depois de Seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido
sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas, que durante quatro mil anos
haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios e
ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. GC 327.3
As setenta semanas, ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram, como
vimos, no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do Sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do
evangelho, pelo martírio de Estêvão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem
da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. GC 328.1

O DESERTO

Apocalipse 12:6 - E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que
ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias.

Apocalipse 12:14 - E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o
deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da
vista da serpente.

40 DIAS NO DESERTO
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MATEUS 4:1 - 2
Vs. 1 - Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Vs. 2 - E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome;

40 ANOS NO DESERTO

DEUTERONÔMIO 2:14 - 16
Vs. 14 - E os dias que caminhamos, desde Cades-Barnéia até que passamos o ribeiro de Zerede,
foram trinta e oito anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do
meio do arraial, como o Senhor lhes jurara.
Vs. 15 - Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os
haver consumido.
Vs. 16 - E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra, pela morte, do meio do
povo,

Josué 5:6 - Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a
nação, os homens de guerra, que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor; aos
quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais
dar-nos; terra que mana leite e mel.

Vinte e cinco

MATEUS 24:21 - 22
Vs. 21 - Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até
agora, nem tampouco há de haver.
Vs. 22 - E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos
escolhidos serão abreviados aqueles dias.

A perseguição da igreja não continuou durante o período todo dos 1.260 anos. Deus, em
misericórdia para com Seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Predizendo a “grande
tribulação” a sobrevir à igreja, disse o Salvador: “Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma
carne se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.” Mateus 24:22. Pela
influência da Reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. GC 266.4
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(Terremoto de Lisboa) Vinte e cinco anos mais tarde apareceu o sinal seguinte mencionado na
profecia — o escurecimento do Sol e da Lua. O que tornou isto mais surpreendente foi o fato de
que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado. Na palestra do Salvador com Seus
discípulos, no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da igreja — os
1.260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera Ele ser abreviada a tribulação
— mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam Sua vinda, e fixou o tempo em que o
primeiro destes deveria ser testemunhado: “Naqueles dias, depois daquela aflição, o Sol se
escurecerá, e a Lua não dará a sua luz.” Marcos 13:24. Os 1.260 dias, ou anos, terminaram em
1798. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a
esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o Sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780
cumpriu-se esta profecia. GC 306.1

Levitas

NUMERO 8:24 - 25
Vs. 24 - Este é o ofício dos levitas: Da idade de vinte e cinco anos para cima entrarão, para fazerem
o serviço no ministério da tenda da congregação;
Vs. 25 - Mas desde a idade de cinqüenta anos sairão do serviço deste ministério, e nunca mais
servirão;

GUILHERME MILLER 1818 - 1843

Dois anos dedicara ele ao estudo da Bíblia, quando, em 1818, chegou à solene conclusão de que
dentro de vinte e cinco anos, aproximadamente, Cristo apareceria para redenção de Seu povo. GC
329.2

Esmirna

APOCALIPSE 2:8 - 10
Vs. 8 - E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto, e
reviveu:
Vs. 9 - Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és rico), e a blasfêmia dos que se
dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás.
Vs. 10 - Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na
prisão, para que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e darte-ei a coroa da vida.
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Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite: “Aí vem
o Esposo! Saí-lhe ao encontro!” (Mateus 25:6), e as virgens adormecidas ergueram-se de sua
sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados
de surpresa; porém, um estava preparado para a emergência, e o outro não. Assim agora uma
calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte,
mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se está sustida na graça. A grande prova
final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do
espírito. PJ 224.2

Josiass Litch/10 Dias/A Predição

No ano de 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Dois anos antes,
Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação
de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos esta potência
deveria ser subvertida “no ano de 1840, no mês de agosto”; e poucos dias apenas antes de seu
cumprimento escreveu: “Admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente
antes que Deacozes subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, quinze dias,
começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode
esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o
caso.” - Josias Litch, in Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, August 1, 1840. GC 334.4

O soltar do Jumento

MARCOS 11:1 - 2
Vs. 1 - E, logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das
Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos,
Vs. 2 - E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós; e, logo que ali entrardes, encontrareis
preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum; soltai-o, e trazei-mo.

Quatro Dias

João 11:11 - Assim falou; e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo
do sono.

João 11:17 - Chegando, pois, Jesus, achou que já havia quatro dias que estava na sepultura.

João 11:43 - E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora.
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João 11:44 - E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num
lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir.

Entrada Triunfante é o Clamor da Meia–Noite

"O clamor da meia-noite não era tanto levado por argumentos, se bem que a prova das Escrituras
fosse clara e concludente. Ia com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão
nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as
partes do país se congregara a fim de solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras, e,
unindo-se à multidão que acompanhavam a Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e
ajudaram a avolumar a aclamação: “Bendito o que vem em nome do Senhor.” Mateus 21:9. De
modo semelhante, os incrédulos que se congregavam nas reuniões adventistas — alguns por
curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar — sentiram o poder convincente que
acompanhava a mensagem: “Eis o noivo!” HR 370.3
Lei Dominical

APOCALIPSE 11:14 - 15
Vs. 14 - É passado o segundo ai; eis que o terceiro ai cedo virá.
Vs. 15 - E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os
reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.

1846

Os primeiros Adventistas do Sétimo Dia no estado foram o irmão Tiago White e sua esposa. O
Irmão White casou-se com a senhora E. G. Harmon, em agosto de 1846. No final do outono ele
e a senhora White visitaram o irmão Joseph Bates em Fair Haven, Mass. O irmão Bates
apresentou a eles o sábado bíblico; eles aceitaram, e retornaram para Maine, o primeiro
Adventista do Sétimo Dia no estado. Eles convidaram o irmão Bates para Topsham para apresentar
a verdade sobre o sábado para a companhia. Isso ele fez; toda a companhia aceitou, assim como
outros em outros lugares onde ele apresentou esta verdade. 1905 JNL, GSAM 504.2

Sábado - Muro

E eu vi que se Deus tivesse mudado o sábado do sétimo dia para o primeiro, Ele teria mudado a
redação do mandamento do sábado, escrito nas tábuas de pedra, que estão agora na arca no lugar
santíssimo do templo no Céu; e seria lido assim: O primeiro dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Mas eu vi que nele se lê da mesma maneira como foi escrito nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus,
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e entregue a Moisés no Sinai: “Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.” Vi que o santo
sábado é, e será, o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que
o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. PE
33.1

Casamento - Muro

Se uma mulher relata a outro homem suas dificuldades de família, ou se queixa do esposo, ela
transgrede seus votos matrimoniais; desonra seu esposo, e derruba o muro erguido para
preservar a santidade da ligação matrimonial; abre completamente a porta e convida Satanás
para entrar com suas tentações perigosas. Isto é exatamente o que Satanás deseja. T2 306.1

Colocado na Prisão

MATEUS 14:1 - 10
Vs. 1 - Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus,
Vs. 2 - E disse aos seus criados: Este é João o Batista; ressuscitou dos mortos, e por isso estas
maravilhas operam nele.
Vs. 3 - Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por
causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe;
Vs. 4 - Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la.
Vs. 5 - E, querendo matá-lo, temia o povo; porque o tinham como profeta.
Vs. 6 - Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e
agradou a Herodes.
Vs. 7 - Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse;
Vs. 8 - E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o
Batista.
Vs. 9 - E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou
que se lhe desse.
Vs. 10 - E mandou degolar João no cárcere.

O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou
semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou
símbolos pelos quais adoravam a Divindade; mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa
de representar o Eterno por meio de objetos materiais, rebaixaria a concepção do homem acerca de
Deus. A mente, desviada da perfeição infinita de Jeová, seria atraída para a criatura em vez de o ser
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para o Criador. E, rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-se-ia
o homem. PP 215.2
“Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso.” A íntima e sagrada relação de Deus para com Seu
povo é representada sob a figura do casamento. Sendo a idolatria o adultério espiritual, é o
desprazer de Deus contra a mesma apropriadamente chamado ciúme. PP 215.3

Padeiro e o Copeiro, um Ponto de Virada

GENESIS 40:1 - 3
Vs. 1 - E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito, e o seu padeiro, ofenderam
o seu senhor, o rei do Egito.
Vs. 2 - E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-mor e contra o
padeiro-mor.
Vs. 3 - E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde
José estava preso.

GENESIS 40:20 - 23
Vs. 20 - E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos
os seus servos; e levantou a cabeça do copeiro-mor, e a cabeça do padeiro-mor, no meio dos seus
servos.
Vs. 21 - E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó,
Vs. 22 - Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado.
Vs. 23 - O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.

O Copo de Tremor

APOCALIPSE 14:9 - 10
Vs. 9 - E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua
imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão,
Vs. 10 - Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice
da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
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ISAÍAS 51:17 - 23
Vs. 17 - Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu
furor; bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento.
Vs. 18 - De todos os filhos que ela teve, nenhum há que a guie mansamente; e de todos os filhos
que criou, nenhum há que a tome pela mão.
Vs. 19 - Estas duas coisas te aconteceram; quem terá compaixão de ti? A assolação, e o
quebrantamento, e a fome, e a espada! Por quem te consolarei?
Vs. 20 - Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na
rede; cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus.
Vs. 21 - Portanto agora ouve isto, ó aflita, e embriagada, mas não de vinho.
Vs. 22 - Assim diz o teu Senhor o Senhor, e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo: Eis que
eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais
dele beberás.
Vs. 23 - Porém, pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que disseram à tua alma: Abaixate, e passaremos sobre ti; e tu puseste as tuas costas como chão, e como caminho, aos viandantes.

Zacarias 12:2 - Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e
também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém.

JOÃO 2:1 - 10
Vs. 1 - E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia; e estava ali a mãe de Jesus.
Vs. 2 - E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
Vs. 3 - E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho.
Vs. 4 - Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Vs. 5 - Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser.
Vs. 6 - E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma
cabiam dois ou três almudes.
Vs. 7 - Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima.
Vs. 8 - E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram.
Vs. 9 - E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho (não sabendo de onde viera, se bem
que o sabiam os serventes que tinham tirado a água), chamou o mestre-sala ao esposo,
Vs. 10 - E disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom e, quando já têm bebido bem, então
o inferior; mas tu guardaste até agora o bom vinho.
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Na primeira festa a que assistiu com os discípulos, Jesus lhes deu o cálice que simbolizava Sua obra
pela salvação deles. DTN 95

Enquanto José ainda estava confinado na prisão, ocorreu um evento que formou um ponto de virada
em sua vida. ST January 15, 1880, Art. A, par. 1

Primeiro Dia do Quarto Mês/ a Visão Marah

25 dias antes de Agosto de 1844

Ezequiel 1:1 - E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu
no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus.

Nono Dia do Quarto Mês

2 Reis 25:3 - Aos nove do mês quarto, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia
pão para o povo da terra,

Fome = Amos 8:11-13; Leviticos 26:24-26; Genesis 41:28-32

2 Reis 25:4 - Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo
caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei (porque os caldeus
estavam contra a cidade em redor), e o rei se foi pelo caminho da campina.

Jardim Real = Ester 1:5
Dois Muros = Casamento e Sábado

2 REIS 25:5 - 7
Vs. 5 - Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó; e todo o
seu exército se dispersou.
Vs. 6 - E tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de babilônia, a Ribla; e foi-lhe pronunciada a
sentença.
Vs. 7 - E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos; e vazaram os olhos de
Zedequias, e o ataram com duas cadeias de bronze, e o levaram a babilônia.
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Cegueira = Genesis 19:11

JEREMIAS 39:2 - 7
Vs. 2 - No ano undécimo de Zedequias, no quarto mês, aos nove do mês, fez-se uma brecha na
cidade.
Vs. 3 - Entraram nela todos os príncipes do rei de babilônia, e pararam na porta do meio, a saber:
Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabe-Saris, Nergal-Sarezer, Rabe-Mague, e todos os
outros príncipes do rei de babilônia.
Vs. 4 - E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram,
saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois
muros; e seguiram pelo caminho da campina.
Vs. 5 - Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó; e
eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de babilônia, a Ribla, na terra de
Hamate, e o rei o sentenciou.
Vs. 6 - E o rei de babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos; também
matou o rei de babilônia a todos os nobres de Judá.
Vs. 7 - E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com duas cadeias de bronze, para levá-lo a
babilônia.

Acabe, o último dos Sete Reis

Isaías 23:15 - Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por setenta anos, conforme os dias
de um rei; porém no fim de setenta anos Tiro cantará como uma prostituta.

7 Reis = Nadabe, Baasa, Elá, Zinri, Tibni, Onri e Acabe

1 REIS 16:29 - 34
Vs. 29 - E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano trigésimo oitavo de Asa,
rei de Judá; e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, vinte e dois anos.
Vs. 30 - E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que
foram antes dele.
Vs. 31 - E sucedeu que (como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate)
ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos sidônios; e foi e serviu a Baal, e o
adorou.
Vs. 32 - E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria.
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Vs. 33 - Também Acabe fez um ídolo; de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor
Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele.
Vs. 34 - Em seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó; em Abirão, seu primogênito, a fundou, e
em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas; conforme a palavra do Senhor, que falara pelo
ministério de Josué, filho de Num.

Abirão = Meu Pai Exaltado
Segube = Exaltar

Pavor e Medo

DEUTERONÔMIO 2:14 – 16 e 24 – 25
Vs. 14 - E os dias que caminhamos, desde Cades-Barnéia até que passamos o ribeiro de Zerede,
foram trinta e oito anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do
meio do arraial, como o Senhor lhes jurara.
Vs. 15 - Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os
haver consumido.
Vs. 16 - E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra, pela morte, do meio do
povo,

Vs. 24 - Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnom; eis aqui na tua mão tenho dado a Siom,
amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra; começa a possuí-la, e contende com eles em peleja.
Vs. 25 - Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão
debaixo de todo o céu; os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão.

Efeito de Toda a Visão

EZEQUIEL 12:22 - 28
Vs. 22 - Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo:
Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão?
Vs. 23 - Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: Farei cessar este provérbio, e já não se
servirão mais dele em Israel; mas dize-lhes: Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a
visão.
Vs. 24 - Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de
Israel.

!33

Vs. 25 - Porque eu, o SENHOR, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá; não será mais adiada;
porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor DEUS.
Vs. 26 - Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Vs. 27 - Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este tem é para muitos
dias, e ele profetiza de tempos que estão longe.
Vs. 28 - Portanto dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: Não será mais adiada nenhuma das minhas
palavras; e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor DEUS.

Os Sacerdotes

2 CRÔNICAS 29:4 - 5
Vs. 4 - E trouxe os sacerdotes, e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental,
Vs. 5 - E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus
de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia.

João 17:7 – Santifica-os na verdade; a Tua Palavra é a Verdade.

1CORINTIOS 6:16 - 19
Vs. 16 - Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque
serão, disse, dois numa só carne.
Vs. 17 - Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito.
Vs. 18 - Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que fornica
peca contra o seu próprio corpo.
Vs. 19 - Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?

Esdras 10:17 - E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que
casaram com mulheres estrangeiras.

2 CRÔNICAS 29:16 - 17
Vs. 16 - E os sacerdotes entraram na casa do Senhor, para a purificar, e tiraram para fora, ao
pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor; e os levitas a
tomaram, para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedrom.
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Vs. 17 - Começaram, pois, a santificar no primeiro dia, do primeiro mês; e ao oitavo dia do
mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em oito dias; e no dia décimo
sexto do primeiro mês acabaram.

Todos os Profetas

Santidade e humildade são inseparáveis. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, tanto mais
completamente ela se humilha e se submete. Quando Jó ouviu a voz do Senhor, do meio de um
redemoinho, exclamou: “me abomino e me arrependo no pó e na cinza.” Jó 42:6. Foi quando
Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins clamarem: “Santo, santo, santo é o Senhor dos
Exércitos”, que ele exclamou: “Ai de mim, que vou perecendo!” Isaías 6:3, 5. Daniel, quando
visitado pelo santo mensageiro, disse: “e transmudou-se em mim a minha formosura em
desmaio.” Daniel 10:8. Paulo, depois de arrebatado ao terceiro Céu e ouvir palavras que não era
lícito ao homem pronunciar, fala de si mesmo como “o mínimo de todos os santos”. Efésios 3:8.
João, o discípulo amado, que se aconchegou ao peito de Jesus e Lhe contemplou a glória, caiu
como morto ante o anjo. Quanto mais de perto e mais constantemente contemplarmos nosso
Salvador, tanto menos veremos em nós mesmos digno de aprovação. — The Review and Herald, 20
de Dezembro de 1881.

Aquele que realmente se arrepende, que está regenerado, que odeia o pecado. O qual todos os
tipos de egoísmo o incomoda. Mas aqueles que são nada mais que Cristãos superficiais procuram
exaltar o eu, depreciando o próximo. Quanto mais clara é a visão em relação ao caráter de Cristo,
mais humilde será nossa visão em relação a nós mesmos. Assim como Jó, Isaías, Daniel, Davi e
Paulo, sentiremos que nossa beleza se torna em corrupção dentro de nós. Bible Echo November 5,
1894, par. 6

Isaías

ISAÍAS 6:1 - 3
Vs. 1 - No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e
sublime trono; e a cauda do seu manto enchia o templo.
Vs. 2 - Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas; com duas cobriam os seus rostos, e
com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam.
Vs. 3 - E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos; toda a
terra está cheia da sua glória.

Quando o Senhor estava para mandar Isaías com uma mensagem para Seu povo, permitiu
primeiramente ao profeta que olhasse para dentro do santo dos santos, no santuário.
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Repentinamente a porta e o véu interior do templo pareceram erguer-se ou ser retirados e foi-lhe
permitido contemplar o interior, o santo dos santos, onde nem mesmo os pés do profeta poderiam
entrar. Então surgiu perante ele a visão de Jeová sentado sobre um trono alto e sublime, e o séquito
de Sua glória enchia o templo. Em redor do trono havia serafins, como guardas em torno do grande
Rei, e refletiam a glória que os circundava. Ao ressoarem seus cânticos de louvor, em acentos de
profunda adoração, os umbrais da porta tremiam, como se abalados por um terremoto. Com
lábios nunca poluídos pelo pecado, esses anjos derramavam os louvores de Deus. “Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos Exércitos”, exclamavam eles; “toda a Terra está cheia da Sua glória.”
Isaías 6:1-8. OE 21.1

Apocalipse 18:1 - E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a
terra foi iluminada com a sua glória.

Os serafins ao redor do trono acham-se tão cheios de solene reverência ao contemplar a glória de
Deus, que nem por um instante se olham a si mesmos com admiração. Seu louvor é para o Senhor
dos Exércitos. Ao contemplarem o futuro, quando toda a Terra será cheia de Sua glória, o
triunfante cântico ecoa de um a outro em melodioso acento: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
dos Exércitos.” Acham-se plenamente satisfeitos de glorificar a Deus; permanecendo em Sua
presença, sob Seu sorriso de aprovação, nada mais desejam. Em trazer Sua imagem, obedecer às
Suas ordens, adorá-Lo, eis realizada sua mais elevada ambição. OE 21.2
Ao escutar o profeta, a glória, o poder e a majestade do Senhor foram revelados aos seus olhos; e à
luz dessa revelação seu próprio aviltamento interior apareceu com assustadora clareza. Suas
próprias palavras lhe pareciam vis. Em profunda humilhação, clamou: “Ai de mim, que vou
perecendo! por que eu sou um homem de lábios impuros, ... e os meus olhos viram o Rei, o Senhor
dos Exércitos.” OE 21.3
A humilhação de Isaías era genuína. Quando o contraste entre a humanidade e o caráter divino se
lhe tornou patente, ele se sentiu inteiramente ineficiente e indigno. Como poderia ele transmitir
ao povo os santos reclamos de Jeová? OE 22.1
“Mas um dos serafins voou para mim”, escreve ele, “trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara
do altar com uma tenaz; e com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e
a tua iniqüidade foi tirada, e purificado o teu pecado.” OE 22.2
Então Isaías ouviu a voz do Senhor, dizendo: “A quem enviarei, e quem há de ir por Nós?” e,
fortalecido pela idéia do toque divino, ele respondeu: “Eis-me aqui, envia-me a mim.” OE 22.3

A MENSAGEM

ISAÍAS 6:9 - 13
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Vs. 9 - Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em
verdade, mas não percebeis.
Vs. 10 - Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos; para
que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu
coração, nem se converta e seja sarado.
Vs. 11 - Então disse eu: Até quando Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e
fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada.
Vs. 12 - E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
Vs. 13 - Porém ainda a décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada; e como o carvalho, e como
a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza
dela.

Daniel

DANIEL 10:1 - 3
Vs. 1 - No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era
Beltessazar; a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito; e ele entendeu esta palavra, e tinha
entendimento da visão.
Vs. 2 - Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas.
Vs. 3 - Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi
com ungüento, até que se cumpriram as três semanas.

Quarta Unção

2 Samuel 12:20 - Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e
entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão; e lhe puseram pão, e comeu.

DANIEL 10:4 - 6
Vs. 4 - E no dia vinte e quatro do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Hidequel;
Vs. 5 - E levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos
cingidos com ouro fino de Ufaz;
Vs. 6 - E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como
tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido; e a voz das suas
palavras era como a voz de uma multidão.
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Ninguém menos que o Filho de Deus apareceu a Daniel. Esta descrição é semelhante ao que foi
dado para João quando Cristo foi revelado a ele na Ilha de Patmos. Nosso Senhor vem agora como
outro mensageiro celestial para ensinar a Daniel o que aconteceria nos últimos dias. Este
conhecimento foi dado a Daniel e gravado para inspiração a nós, para quem os fins dos
séculos têm chegado. RH February 8, 1881, par. 27
As grandes verdades reveladas pelo Redentor do mundo são para aqueles que procuram a verdade
como a tesouros escondidos. Daniel era um homem idoso. Sua vida tinha sido passada no meio
das fascinações de uma corte pagã; sua mente havia lidado com os negócios de um grande
império. Todavia, ele se volta de tudo isto para afligir seu coração diante de Deus e buscar um
conhecimento dos propósitos do Altíssimo. E, em resposta a suas súplicas, foi comunicada luz das
cortes celestiais aos que haveriam de viver nos últimos dias. Com que zelo, pois, deveríamos nós
buscar a Deus, para que Ele nos abra o entendimento a fim de compreender as verdades trazidas do
Céu para nós. [...] CI 53.6

O Tempo de Atar

DANIEL 10:7 - 20
Vs. 7 - E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram; contudo
caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se.
Vs. 8 - Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim; transmudouse o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma.
Vs. 9 - Contudo ouvi a voz das suas palavras; e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o
meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra.
Vs. 10 - E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre
as palmas das minhas mãos.
Vs. 11 - E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te
sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, levantei-me
tremendo.
Vs. 12 - Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu
coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim
por causa das tuas palavras.
Vs. 13 - Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias, e eis que Miguel, um
dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
Vs. 14 - Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros
dias; porque a visão é ainda para muitos dias.
Vs. 15 - E, falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra, e emudeci.
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Vs. 16 - E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me os lábios; então abri a
minha boca, e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: senhor meu, por causa da
visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma.
Vs. 17 - Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim,
desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim.
Vs. 18 - E aquele, que tinha aparência de um homem, tocou-me outra vez, e fortaleceu-me.
Vs. 19 - E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo; anima-te, sim, anima-te. E,
falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: Fala, meu senhor, porque me fortaleceste.
Vs. 20 - E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos
persas; e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.

ISAÍAS 61:1 - 11
Vs. 1 - O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar
boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade
aos cativos, e a abertura de prisão aos presos;
Vs. 2 - A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os
tristes;
Vs. 3 - A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em
vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores
de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado.
Vs. 4 - E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e
renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração.
Vs. 5 - E haverá estrangeiros, que apascentarão os vossos rebanhos; e estranhos serão os vossos
lavradores e os vossos vinhateiros.
Vs. 6 - Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso
Deus; comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis.
Vs. 7 - Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra; e em lugar da afronta exultareis na vossa
parte; por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria.
Vs. 8 - Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado oferecido em holocausto;
portanto, firmarei em verdade a sua obra; e farei uma aliança eterna com eles.
Vs. 9 - E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos
povos; todos quantos os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor.
Vs. 10 - Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus; porque me
vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com
turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas jóias.
Vs. 11 - Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se
semeia, assim o Senhor DEUS fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações.
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ISAÍAS 62:1 - 12
Vs. 1 - Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a
sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa.
Vs. 2 - E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória; e chamar-te-ão por um nome
novo, que a boca do Senhor designará.
Vs. 3 - E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus.
Vs. 4 - Nunca mais te chamarão: Desamparada, nem a tua terra se denominará jamais: Assolada;
mas chamar-te-ão: O meu prazer está nela, e à tua terra: A casada; porque o Senhor se agrada
de ti, e a tua terra se casará.
Vs. 5 - Porque, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo; e como o
noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus.
Vs. 6 - Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se
calarão; ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós,
Vs. 7 - Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra.
Vs. 8 - Jurou o Senhor pela sua mão direita, e pelo braço da sua força: Nunca mais darei o teu trigo
por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto, em que trabalhaste.
Vs. 9 - Mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor; e os que o colherem beberão nos
átrios do meu santuário.
Vs. 10 - Passai, passai pelas portas; preparai o caminho ao povo; aplanai, aplanai a estrada,
limpai-a das pedras; arvorai a bandeira aos povos.
Vs. 11 - Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra: Dizei à filha de Sião: Eis que vem
a tua salvação; eis que com ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele.
Vs. 12 - E chamar-lhes-ão: Povo santo, remidos do Senhor; e tu serás chamada: Procurada, a cidade
não desamparada.

Isaías 52:1 - Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião; veste-te das tuas roupas
formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem
imundo.

O tempo de atar o feixe dos Levitas

" Ao se aproximar o fim, a obra de Deus deve aumentar em completa força, e pureza, e santidade.
Os obreiros devem ser cheios de amor a Deus e uns aos outros. Devem cultivar princípios da mais
estrita integridade. Se eles ferirem a verdadeira nota tônica, Deus Se revelará como um Deus de
misericórdia e amor. Anjos do céu irão subir e descer a escada de luz brilhante, para cooperar com
trabalhadores humanos. SW September 8, 1903, par. 1
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Os membros da igreja triunfante, - a igreja no céu - serão permitido aproximar dos membros
da igreja militante, para auxiliá-los em suas necessidades. Sempre lembremos que nós somos
trabalhadores juntos com Deus. Nessa união celestial nós devemos levar adiante seu trabalho com
plenitude, com canto e regozijo. Em cada alma deve ser acendido o fogo do zelo santo. Compania
após compania irá deixar o estandarte negro do inimigo, para vir ajudar o Senhor, para o auxílio do
Senhor contra o inimigo. SW September 8, 1903, par. 2

Trinta e Oito

2 Reis 15:8 - No ano trinta e oito de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão,
reinava sobre Israel, em Samaria, seis meses.

JOÃO 5:1 - 4
Vs. 1 - Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém.
Vs. 2 - Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu
Betesda, o qual tem cinco alpendres.
Vs. 3 - Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressicados, esperando o
movimento da água.
Vs. 4 - Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água; e o primeiro que
ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.

Cego Coxo Seco

LUCAS 14:16 - 24
Vs. 16 - Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos.
Vs. 17 - E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está
preparado.
Vs. 18 - E todos à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e
importa ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado.
Vs. 19 - E outro disse: Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los; rogo-te que me hajas
por escusado.
Vs. 20 - E outro disse: Casei, e portanto não posso ir.
Vs. 21 - E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família,
indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os
pobres, e aleijados, e mancos e cegos.
Vs. 22 - E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste; e ainda há lugar.
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Vs. 23 - E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a
minha casa se encha.
Vs. 24 - Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a
minha ceia.

JOÃO 5:5 - 9
Vs. 5 - E estava ali um homem que, havia trinta e oito anos, se achava enfermo.
Vs. 6 - E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe:
Queres ficar são?
Vs. 7 - O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada,
me ponha no tanque; mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Vs. 8 - Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda.
Vs. 9 - Logo aquele homem ficou são; e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia era sábado.

Cruzando o Jordão

Josué 5:1 - E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão,
ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o SENHOR tinha secado
as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o
coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel.

2 REIS 2:8 - 14
Vs. 8 - Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os
dois lados; e passaram ambos em seco.
Vs. 9 - Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça,
antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito
sobre mim.
Vs. 10 - E disse: Coisa difícil pediste; se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém,
se não, não se fará.
Vs. 11 - E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de
fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Vs. 12 - O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros! E
nunca mais o viu; e, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes.
Vs. 13 - Também levantou a capa de Elias, que dele caíra; e, voltando-se, parou à margem do
Jordão.
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Vs. 14 - E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor
Deus de Elias? Quando feriu as águas elas se dividiram de um ao outro lado; e Eliseu passou.

Êxodo 14:21 - Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um
forte vento oriental toda aquela noite; e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas.
Êxodo 14:22 - E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as águas foram-lhes
como muro à sua direita e à sua esquerda.

JOSUÉ 5:2 - 15
Vs. 2 - Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra, e torna a circuncidar
segunda vez aos filhos de Israel.
Vs. 3 - Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos
prepúcios.
Vs. 4 - E foi esta a causa por que Josué os circuncidou: todo o povo que tinha saído do Egito, os
homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que
saíram do Egito.
Vs. 5 - Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que
nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado.
Vs. 6 - Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a
nação, os homens de guerra, que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor; aos quais
o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais darnos; terra que mana leite e mel.
Vs. 7 - Porém em seu lugar pôs a seus filhos; a estes Josué circuncidou, porquanto estavam
incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho.
Vs. 8 - E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no
arraial, até que sararam.
Vs. 9 - Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito; por isso o
nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje.
Vs. 10 - Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a páscoa no dia
catorze do mês, à tarde, nas campinas de Jericó.
Vs. 11 - E, ao outro dia depois da páscoa, nesse mesmo dia, comeram, do fruto da terra, pães
ázimos e espigas tostadas.
Vs. 12 - E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de
Israel não tiveram mais maná; porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã.
Vs. 13 - E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou; e eis que se
pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua; e chegou-se Josué a ele, e
disse-lhe: És tu dos nossos, ou dos nossos inimigos?
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Vs. 14 - E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do SENHOR. Então Josué
se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo?
Vs. 15 - Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés,
porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.

Saulo para Paulo

ATOS 9:1 - 4
Vs. 1 - E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao
sumo sacerdote.
Vs. 2 - E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns
deste Caminho, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
Vs. 3 - E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um
resplendor de luz do céu.
Vs. 4 - E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?

Clamor da Meia Noite

No último dia da viagem, “ao meio-dia” (Atos 26:13), quando os cansados viajantes se
aproximavam de Damasco, seus olhos contemplaram o cenário de amplas extensões de terras
férteis, belos jardins e pomares frutíferos, banhados pelas refrigerantes correntes das montanhas ao
redor. Depois da longa viagem por áreas desoladas, tais cenas eram na verdade aprazíveis. Enquanto
Saulo e seus companheiros se deleitavam na contemplação da planície frutífera e da bela cidade
abaixo, “subitamente” (Atos 9:3), como ele mais tarde declarou, “envolveu a mim e aos que iam
comigo” “uma luz do céu, que excedia o esplendor do Sol” (Atos 26:13), por demais gloriosa
para que os olhos mortais a suportassem. Cego e desorientado, Saulo caiu prostrado ao chão. AA
63.2
Enquanto a luz continuava a resplandecer em redor deles, Saulo ouviu “uma voz que... falava... em
língua hebraica” (Atos 26:14), e “que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que Me persegues? E Ele disse:
Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar
contra os aguilhões”. Atos 9:4. AA 63.4

Duas Classes

ATOS 9:5 - 7
Vs. 5 - E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é
para ti recalcitrar contra os aguilhões.
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Vs. 6 - E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor:
Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Vs. 7 - E os homens, que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo
ninguém.

MATEUS 22:11 - 13
Vs. 11 - E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com
veste de núpcias.
Vs. 12 - E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu.
Vs. 13 - Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas
exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.

O Evangelho Eterno

Atos 9:8 - E Saulo levantou-se da terra, e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela
mão, o conduziram a Damasco.
Atos 9:9 - E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu.

João 16:8 - E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.

Convicção do Pecado

Agora, Cristo falara a Saulo com Sua própria voz, dizendo: “Saulo, Saulo, por que Me persegues?”
E a interrogação: “Quem és, Senhor?” foi respondida pela mesma voz: “Eu sou Jesus, a quem tu
persegues”. Atos 9:4, 5. Cristo aqui Se identifica com Seu povo. Perseguindo os seguidores de
Jesus, Saulo tinha batalhado diretamente contra o Senhor do Céu. Em os acusar falsamente, e
falsamente testificar contra eles, havia acusado falsamente a Jesus e falsamente testificado contra o
Salvador do mundo. AA 64.5

Naquela hora de iluminação celestial, o espírito de Saulo agiu com notável rapidez. Os registros
proféticos das Escrituras Sagradas abriram-se-lhe à compreensão. Viu que a rejeição de Jesus pelos
judeus, Sua crucifixão, ressurreição e ascensão, tinham sido preditas pelos profetas e demonstravam
ser Ele o Messias prometido. O sermão de Estêvão, por ocasião de seu martírio, foi de maneira
impressiva trazido à lembrança de Saulo, e ele compreendeu que o mártir sem dúvida contemplava
“a glória de Deus”, quando disse: “Eis que vejo os Céus abertos, e o Filho do homem, que está em
pé à mão direita de Deus”. Atos 7:55, 56. Os sacerdotes tinham declarado blasfemas essas palavras,
mas Saulo agora sabia que elas eram verdade. AA 64.1
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A conversão de Saulo é notável evidência do miraculoso poder do Espírito Santo para convencer
os homens do pecado. AA 66.3

Quando se retirou a glória e Saulo se levantou do chão, achou-se completamente despojado da
visão. O brilho da glória de Cristo fora por demais intenso para seus olhos mortais e, desaparecido
esse brilho, a escuridão da noite invadiu-lhe a visão. Ele creu que essa cegueira era um castigo
divino por sua cruel perseguição aos seguidores de Jesus. Em terríveis trevas tateava em torno, e
seus companheiros, em temor e pasmo “guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco”. Atos 9:8.
AA 65.1

Saulo “esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu”. Atos 9:9. Esses dias de íntima agonia
tiveram para ele a duração de anos. Vezes sem conta ele recordava, com o espírito angustiado, a
parte que tinha desempenhado no martírio de Estêvão. Com horror, pensava em sua culpa por se
haver deixado controlar pela maldade e preconceito dos sacerdotes e príncipes, mesmo quando a
face de Estêvão fora iluminada pelas radiações do Céu. Com o espírito triste e quebrantado,
reconsiderou as inúmeras vezes que tinha fechado os olhos e os ouvidos às mais tocantes
evidências, e persistentemente incrementara a perseguição aos crentes em Jesus de Nazaré. AA 65.4

No relato da conversão de Saulo, encontramos importantes princípios que devemos sempre ter em
mente. Saulo foi levado diretamente à presença de Cristo. Foi uma pessoa designada por Cristo para
uma importantíssima obra, alguém que seria “um vaso escolhido” (Atos 9:15), para Ele; no entanto,
o Senhor não lhe disse imediatamente qual era a obra para ele designada. Embargou-lhe o
caminho e convenceu-o do pecado; e quando Saulo perguntou: “Que queres que faça?” (Atos 9:6)
o Salvador colocou o indagador judeu em contato com Sua igreja, para que obtivesse o
conhecimento da vontade de Deus em relação a ele. AA 66.4

Sua Justiça

ATOS 9:10 - 17
Vs. 10 - E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias; e disse-lhe o Senhor em visão:
Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor.
Vs. 11 - E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas
por um homem de Tarso chamado Saulo; pois eis que ele está orando;
Vs. 12 - E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão,
para que tornasse a ver.
Vs. 13 - E respondeu Ananias: Senhor, a muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito
aos teus santos em Jerusalém;
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Vs. 14 - E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu
nome.
Vs. 15 - Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o
meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel.
Vs. 16 - E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Vs. 17 - E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor
Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio
do Espírito Santo.

A maravilhosa luz que iluminara as trevas de Saulo era obra do Senhor; mas havia também um
trabalho a ser feito em favor dele pelos discípulos. Cristo tinha realizado a obra de revelação e
convicção. Agora, o penitente estava em condições de aprender daqueles a quem o Senhor
tinha ordenado que ensinassem a Sua verdade. AA 66.5

Obediente à orientação do anjo, Ananias saiu em busca do homem que ainda pouco antes havia
respirado ameaças contra todos os que criam no nome de Jesus; e colocando as mãos sobre a cabeça
do penitente sofredor, disse: “Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde
vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. AA 67.3

E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista; e, levantando-se, foi
batizado”. Atos 9:17, 18. AA 67.3

Dessa maneira confirmou Jesus a autoridade de Sua igreja organizada, e pôs Saulo em contato com
Seus instrumentos apontados na Terra. Cristo tinha, agora, uma igreja como Sua representante na
Terra, e a ela pertencia a obra de dirigir os pecadores arrependidos no caminho da vida. AA 67.4
Muitos têm a idéia de que são responsáveis somente a Cristo pela luz e experiência que possuem,
independentemente de Seus reconhecidos seguidores na Terra. Jesus é o Amigo dos pecadores, e
Seu coração se confrange por seu infortúnio. Ele possui todo o poder, tanto no Céu como na Terra;
mas respeita os meios por Ele ordenados para o esclarecimento e salvação das pessoas; dirige
os pecadores para a igreja por Ele feita instrumento de luz para o mundo. AA 67.5
Quando, em meio ao seu erro e cego preconceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem
estava perseguindo, foi ele colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo.
Nesse caso, Ananias representava Cristo, como representa também os ministros de Cristo
sobre a Terra, os quais são indicados para agir em Seu lugar. No lugar de Cristo, Ananias
tocou os olhos de Saulo para que ele recobrasse a visão. Em lugar de Cristo, colocou suas mãos
sobre ele, e enquanto orava em nome de Cristo, Saulo recebeu o Espírito Santo. Tudo foi feito no
nome e pela autoridade de Cristo. Cristo é a fonte; a igreja, o canal de comunicação. AA 67.6
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Atos 9:18 - E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista; e,
levantando-se, foi batizado”.
Atos 9:19 - E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que
estavam em Damasco.

Apocalipse 3:18 - Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te
enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que
unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.

ATOS 9:20 - 23
Vs. 20 - E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 9:20
Vs. 21 - E todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este o que em Jerusalém
perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos
sacerdotes. Atos 9:21
Vs. 22 - Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco,
provando que aquele era o Cristo. Atos 9:22
Vs. 23 - E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Atos
9:23

2 Timóteo 3:12 - E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão
perseguições.

O TERCEIRO AI
Estrela Caída/Anjo
Apocalipse 9:1
Apocalipse 12:3-4
Ap 1:20 - As sete estrelas são os anjos das sete igrejas; e os sete castiçais que vistes são as sete
igrejas
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Ap 9:11
Abismo
“Quando acabarem [estiverem acabando] seu testemunho.” O período em que as duas testemunhas
deveriam profetizar vestidas de saco, finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua
obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela “besta que sobe do
abismo.” Em muitas das nações da Europa os poderes que governaram na Igreja e no Estado foram
durante séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a
uma nova manifestação do poder satânico. GC 268.3
Fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada
numa língua desconhecida, ocultando-a do povo. Sob seu domínio as testemunhas profetizaram
“vestidas de saco.” Mas um outro poder — a besta do abismo — deveria surgir para fazer guerra
aberta e declarada contra a Palavra de Deus. GC 269.1
A Chave do Conhecimento
"Os professores Judeus haviam removido do povo a chave do conhecimento. Os rabis fecharam a
porta do céu contra o pobre e ignorante, deixando-os à perdição. Cristo veio para proclamar o
Evangelho a toda humanidade, altos e baixos, ricos e pobres, instruídos e não instruídos.
"Cristo é o originador de toda a verdade. Pelo trabalho do inimigo as preciosas gemas da verdade
foram arracadas de seu local e colocados em uma moldura de erro Cristo veio para recolocar as
jóias da verdade em sua posição legítima. Ele os resgatou do lixo do erro, deu-lhes um novo poder,
e ordenou-lhes que permanecessem firmes para sempre. Ele podia usar essas verdades com perfeita
liberdade; pois Ele era Seu autor. Ele as lançou na mente de cada geração; e quando Ele veio ao
mundo, Ele vitalizou e rearranjou a verdade que Satanás havia roubado vida. Vestindo-as com mais
do que seu frescor original e poder, Ele as deu para o mundo para o benefício das futuras gerações."
ST, May 1, 1901

Aumento de Conhecimento
O livro que foi selado não foi o do Apocalipse, mas aquela parte da profecia de Daniel que se
referia aos últimos dias. Diz a Escritura: “Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até
ao tempo do fim; muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará.” Daniel 12:4. Quando o livro
foi aberto, foi feita a proclamação: “Já não haverá demora.” Ver Apocalipse 10:6, trad. atualizada. O
livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve vir a todos os habitantes
da Terra. Pelo acréscimo do conhecimento deve ser preparado um povo para subsistir nos últimos
dias. ME2 105.1
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Homens Sábios do Oriente
Herodes se surpreendeu que os rabis judeus - homens a quem se olhava como favorecidos acima de
todos do povo - estariam aparentemente em trevas, enquanto aqueles que eles chamavam de gentios
tinham recebido um sinal do céu de que o Rei havia nascido. Ele se encheu de perplexidade. Porque
esses homens sábios fizeram a longa jornada para Jerusalém com a interrogação, "Onde está aquele
que é nascido rei dos judeus?" Nasceu um rei? Fazendo um esforço de parecer gratificado pelas
notícias, apesar de seu coração ter queimado de inveja à menção de um rival, Herodes juntou os
principais sacerdotes e escribas, e exigiu-lhes aonde Cristo deveria nascer. "Em Belém da Judéia",
eles responderam; "porque assim está escrito pelo profeta:E tu, Belém, terra de Judá,De modo
nenhum és a menor entre as capitais de Judá;porque de ti sairá o Guia que há de apascentar o meu
povo Israel." YI October 19, 1899,par. 7
Então o orgulho e a inveja cerraram a porta à luz. Fossem acreditadas as notícias trazidas
pelos pastores e os magos, e teriam colocado os sacerdotes e rabinos numa posição nada
invejável, destituindo-os de suas pretensões a exponentes da verdade de Deus. Estes doutos
mestres não desceriam a ser instruídos por aqueles a quem classificavam de gentios. Não
poderia ser, diziam, que Deus os passasse por alto, para Se comunicar com pastores
ignorantes ou incircuncisos pagãos. DTN 35.3
Batalha de Nineve entre Heráclio (Roma Oriental) & Cosroés (Pérsia)
"Uma estrela que do céu caiu na terra; e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Enquanto o monarca persa contemplava as maravilhas da sua arte e poder, recebeu uma epístola de
um obscuro cidadão de Meca, convidando-o a reconhecer Maomé como o apóstolo de Deus. Ele
rejeitou o convite e rasgou a epístola. “É assim" exclamou o profeta árabe "que Deus rasgará o
reino e rejeitará a súplica de Cósroes.” Dos limites destes dois impérios do Oriente, Maomé observa
com secreta alegria o progresso de destruição mútua. No meio dos triunfos persas aventurou-se a
predizer que não decorreriam muitos anos sem que a vitória voltasse de novo para os estandartes
dos romanos. “No tempo em que se diz ter feito esta predição nenhuma profecia podia estar mais
longe de se cumprir (!), pois que os primeiros doze anos de Heráclio anunciavam a próxima
dissolução do império." 1842 JoL, PREX2 163
Um Poder de Dois Chifres
Medos e Persas = Persia
1798 França (Sodoma e Egito) = 1989 URSS
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Dn 11:40
Carquemis
Longa guerra entre o Rei do Sul (Egito) e o Rei do Norte (Assíria/Babilônia) 625 a.C - 606 a.C
2Cr 35:20-23
Arqueiros (flecheiros)
Gn 21:16-20
Morte de Saul
1 Sm 28:-8
1 Sm 31:3
Terceiro Decreto
Jr 22:18-25
1989 O Levantar do Islã
Ap 9:2-3
Ap 9:10
Is 9:15
ArabicBible.com
“De acordo com a maioria dos registros, o Islamismo é a relgião que cresce mais rapidamente no
mundo. Por exemplo, na Europa, de acordo com as estatísicas das Nações Unidas, entre 1989 e
1998 a população Islãmica cresceu mais do que 100 porcento (para cerca de 14 millões ou 2
porcento da população)”
Ponto de virada - Revista New York Times, 07 de Maio de 2011
“Para Bin Laden, assim como para os Estados Unidos, o ponto de virada veio em 1989, com a
derrota dos Soviéticos no Afeganistão.
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Para os Estados Unidos, que tinha financiado a resistência afegã com bilhões de dólares em
exércitos e munições, a retirada soviética foi o começo do fim da guerra fria e o nascimento de uma
nova ordem mundial; para Bin Laden, que tinha financiado a resistência com dinheiro,
equipamentos de construção e alojamentos, era uma afirmação do poder Muçulmano e uma
oportunidade de recriar o poder islâmico político e derrubar governos infiéis por meio de jihad, ou
guerra santa.
Ele declarou a um entrevistador em 1989 " Eu estou confiante que Muçulmanos serão capazes de
dar fim à lenda do então chamado super poder, que é América."
No lugar disso ele construiu sua própria lenda, modelando-se à semelhança do profeta
Maomé, que no sétimo século liderou Muçulmanos a desbaratar infiéis, ou descrentes, do
norte da África e do Oriente Médio. Assim como Maomé viu o Alcorão revelado para ele no
meio de intensa perseguição, Bin Laden considerou sua expulsão da Arábia Saudita e também
do Sudão nos anos 90 como sinais de que ele era o escolhido.
Em sua visão, ele seria o "emir," ou príncipe, na restauração do Califa, um império político
estendendo-se do Afeganistão ao redor do globo. " Esses países pertencem ao Islã," ele disse
ao mesmo entrevistador. " não aos governadores." New York Times, May 07, 2011
Xiita e Sunita
Ali ibn Abi Talib: Sucessor xiita designado por Alá
Abu Bekr: Sucessor sunita pela eleição do povo
Terceiro Ai
Ap 7:-3
Terra/EUA
Ap 13:11
Mar/Gentio
Is 60:5
Árvores/Nações
Veja o amaldiçoar da figueira, representando a nação judaica, coberta com folhas de profissão, mas
sem fruto para ser encontrado. A maldição é pronunciada sobre a figueira, que representa o moral,
pensante, vivente agente, amaldiçoado de Deus, vivendo como estavam os Judeus quarenta anos
após esse evento, mesmo assim mortos. Veja, as outras árvores, representando os Gentios, ainda não
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cobertas. Eles estavam sem folhas, fazendo nenhum pretensão de terem um conhecimento de Deus
Seu tempo de darem frutos ainda não havia chegado SpTA07 59.3
Selo de Deus
Jr 15:16
Ap 14:1
“Que estais fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo,
estão-se ajustando ao modelo mundano, e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam
do eu, humilham-se diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o
molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto, e o selo
for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade.” VE 191.1
Uma Mulher com Dores de Parto
Sl 48:2-7
Primeiro Ai Repete/Poder para Ferir os Ímpios
Ap 9:4
Erva da Terra
Dt 32:1-2
1 Pe 1:24
Verdura Alguma (Green Thing = Coisa Verde)
Então disse o Senhor a Moisés: “Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração, e o coração
de seus servos, para fazer estes Meus sinais no meio dele. E para que contes aos ouvidos de teus
filhos, e dos filhos de teus filhos, as coisas que obrei no Egito, e os Meus sinais, que tenho feito
entre eles; para que saibais que Eu sou o Senhor.” O Senhor estava a manifestar o Seu poder, para
confirmar a fé de Israel nEle, como o único Deus vivo e verdadeiro. Daria prova inequívoca da
diferença que estabelecera entre eles e os egípcios, e faria com que todas as nações soubessem que
os hebreus, a quem tinham desprezado e oprimido, estavam sob a proteção do Deus do Céu. PP
188.3
Moisés advertiu o rei de que se ainda permanecesse obstinado, seria enviada uma praga de
gafanhotos, que cobriria a face da terra, e comeria toda a coisa verde que restasse; encheriam as
casas, mesmo o palácio; tal flagelo, disse ele, seria “como nunca viram teus pais, nem os pais dos
teus pais, desde os dias em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje”. PP 188.4
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Ex 10:14-15
As Árvores
Lc 23:28-31
Ez 17:24
A Restrição para não ferir
"Anjos seguram os quatro ventos, representados como um cavalo bravo, que se solta e quer correr
sobre toda a face da terra, trazendo com ele destruição e morte.” 20MR, 216
Ap 9:11
Lider do Isis / Abu Bkr Al Bagdadi
Nm 22:21-27
Vi quatro anjos que tinham uma obra a fazer na Terra, e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava
vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então
as mãos, e com voz de profunda compaixão, exclamou: “Meu sangue, Pai, Meu sangue! Meu
sangue! Meu sangue!” Vi então que, de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saía
uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com
uma missão da parte de Jesus, voando rapidamente aos quatro anjos que tinham a obra a fazer na
Terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz:
“Segurai! Segurai! Segurai! Segurai! até que os servos de Deus sejam selados na fronte!” VE
102.1
Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia, e que iriam fazer os quatro anjos.
Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes, e incumbira os Seus anjos de tudo quanto se
relacionava com a Terra; que os quatro anjos tinham poder da parte de Deus para reter os quatro
ventos, e estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os quatro
ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que
não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado Seu sangue por eles.
Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros quatro e mandar-lhes reter os
ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. VE 102.2
Quatro poderosos anjos detêm os poderes da Terra até que os servos de Deus sejam selados na
fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for
removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos
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artefatos de guerra. Navios com seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande
abismo. Todos os que não têm o espírito da verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades
satânicas, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do
Armagedom. — The S.D.A. Bible Commentary 7:967. EF 238.3
O Senhor Fala
Nm 22:28
2 Pe 2:15-16
Cinco Meses
Lc 1:24
Ap 9:5

O povo de Deus é protegido
Lc 24:49
Lc 10:19
A 6ª Trombeta, Segundo Ai/Desatado (Solto) por uma Mensagem
Ap 9:12-15
Soberânia Rendida aos Turcos
Constantino XI Palaiologos
Os Quatro Anjos - Estes são os quatro principais sultanatos de que se compunha o Império
Otomano, localizados nas terras banhadas pelo grande rio Eufrates. Estes sultanatos estavam
situados em Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Anteriormente tinham estado retidos, mas agora
Deus mandou, e foram soltos. APLCDA 506.1 (Texto de Urias Smith)
A fins de 1448, ao aproximar-se o final do período de 150 anos, faleceu João Paleólogo, sem deixar
filhos que herdassem o trono do Império Oriental. Seu irmão Constantino, herdeiro legítimo, não se
atreveu a subir ao trono sem o consentimento do sultão turco. Por isso enviou embaixadores a
Adrianópolis, receberam a aprovação do sultão, e voltaram com presentes para o novo soberano. A
princípios de 1449, sob tão pomposas circunstâncias, foi coroado o último imperador grego.
APLCDA 506.2 (Texto de Urias Smith)
“Examinemos cuidadosamente este fato histórico à luz da predição acima apresentada. Não era por
um assalto violento feito aos gregos que o seu império havia de ser derrubado e perdida a sua
independência, mas pela entrega voluntária e simples dessa independência nas mãos dos turcos. A
autoridade e supremacia do poder turco foi reconhecida quando Constantino disse virtualmente:
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‘Não posso reinar sem que o permitais’.” (Josiah Litch, Prophetic Expositions, v. II, p. 182, 183).
APLCDA 507.1 (Texto do livro de Urias Smith)
Islã Soltado pelo Povo de Deus
Mc 11:1-2
Gn 41:28
Dois Muros
Ex 14:21-22
Quatro Anos
"E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro,
que estava diante de Deus,A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos,
que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam
preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse
9:13-15
" No Ano 1449, com a morte do imperador do Império Romano Oriental, esse império diminuiu até
quase os próprios muros da capital em si. E tão certo pareceu que a capital mesmo iria breve cair,
que o sucessor do trono não aceitaria o local sem o conhecimento e permissão de Amurat, o sultão
dos Turcos. E assim esse império nesse momento realmente passou sob o controle do poder Turco;
e tudo que restava para completar a remoção do império em todos os aspectos era a tomada da
própria captal, o que foi realizado em 1453." September 11, 1900 ATJ, ARSH 584 (Texto de A.T.
Jones)
Ap 11:14-15
Ap 10:7
O Terceiro Ai
" Vi que Miguel não Se havia levantado, e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda
não havia começado. As nações estão se irando agora, mas, quando nosso Sumo Sacerdote concluir
Sua obra no santuário, Ele Se levantará, porá as vestes de vingança, e então as sete últimas pragas
serão derramadas. Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus
estivesse terminada no santuário, e então viriam as sete últimas pragas." RH, Agust 1, 1849*o
mesmo texto pode ser encontrado com diferenças mínimas em PE 36.2
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A 16 de Dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Vi
que quando o Senhor disse “céu”, ao dar os sinais registrados por Mateus, Marcos e Lucas, Ele
queria dizer céu, e quando disse: “Terra”, queria significar Terra. As potestades do céu são o Sol, a
Lua e as estrelas. Seu governo é no firmamento. As potestades da Terra são as que governam sobre
a Terra. As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Então o Sol, a Lua e as estrelas se
moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. PE 41.1
Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou; pudemos
então olhar através do espaço aberto em Órion, donde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá
por aquele espaço aberto. Vi que as potestades da Terra estão sendo abaladas agora, e que os
acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerra, espada, fome e pestilência devem
primeiramente abalar as potestades da Terra, e então a voz de Deus abalará o Sol, a Lua e as
estrelas, e também a Terra Vi que a agitação das potências na Europa não é, como alguns ensinam,
o abalo das potestades do céu, mas sim o abalo das nações iradas. PE 41.2
"Nações iradas" trinta e oito anos atrás. Ele pensa "leva muito tempo para ficar louco pelo
combate." A ira das nações começou com a grande revolução de 1848 Eles tem estados "loucos pelo
combate" pela maior parte do tempo desde então; mas os ventos foram restringidos. Ap 7:1 1895
URS, RCASDA 79.4 (Texto de Urias Smith)
Estamos diante de importantes e solenes acontecimentos. As profecias estão em cumprimento. Uma
estranha e acidentada História está sendo registrada nos livros do Céu. Tudo em nosso mundo se
mostra em estado de agitação. Há guerras e rumores de guerras. As nações estão iradas, e é
chegado o tempo dos mortos serem julgados. Os acontecimentos se sucedem, alternando-se e
apressando o dia de Deus, que está muito próximo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno
instante. Embora nação esteja se levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou
ainda um conflito geral. Os quatro ventos sobre os quatro cantos da Terra ainda estão sendo retidos
até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de
mobilizar as forças para a última grande batalha. {T6 14.1} 6, p. 14. ChS 51.5
Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo
haja sido avisado de sua condenação vindoura; mas está-se formando uma tempestade, prestes a
irromper sobre a Terra; e, quando Deus ordenar a Seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena
de lutas que nenhuma pena poderá descrever. {Ed 179.6}
A Bíblia, e a Bíblia só, dá-nos uma perspectiva correta destas coisas. Ali estão reveladas as grandes
cenas finais da história de nosso mundo, acontecimentos que já estão projetando suas sombras
diante de si, fazendo o ruído de sua aproximação com que a Terra trema e o coração dos homens
desmaie de temor. Ed 180.1

Daniel 11:40–45
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“Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas
necessidades. Buscá-lo, deve ser nossa primeira ocupação..” Mensagens Escolhidas, Livro 1, 121.
Demos mais tempo ao estudo da Bíblia. Não compreendemos a Palavra como devemos. O livro de
Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. “Bemaventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia”, declara Deus, “e guardam as
coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo.” Quando nós, como um povo,
compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre nós grande reavivamento. Não
compreendemos plenamente as lições que ele ensina, não obstante a ordem que nos é dada é de
examiná-lo e estudá-lo. {TM 113.2}
Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma
experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas do
Céu que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim
de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. {TM 114.3} O
Senhor abençoa a todo aquele que com humildade e mansidão, procura compreender o que está
revelado no Apocalipse. Este livro fala tanto acerca da imortalidade e da glória, que todos os que o
lêem e pesquisam fervorosamente recebem as bênçãos prometidas àqueles “que ouvem as palavras
desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas”. {TM 114.4}
Era necessário que os homens fossem advertidos do perigo; que se despertassem a fim de prepararse para os acontecimentos solenes ligados ao final do tempo da graça. {GC 310.1}
Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia,
acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas
importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir
toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o
devido preparo. {GC 594.1}
Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento da profecia, foram expostos ao povo, e
viu-se que ela era um esboço figurado de acontecimentos conducentes ao encerramento da história
terrestre. As cenas relacionadas com a obra do homem do pecado são os últimos aspectos
claramente revelados na história terrestre. O povo tem agora uma mensagem especial para dar ao
mundo — a terceira mensagem angélica.{ME2 102.1}
O Fim desde o Princípio
Is 46:9-10
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Is 44:6-7
Is 42:9
Ec 1:9-10
Ec 3:14-15
1Co 10:11
"Uma e outra vez me foi mostrado que as experiências passadas do povo de Deus não devem ser
contados como fatos mortos. Nós não devemos considerar o testemunho dessas experiências como
trataríamos um almanaque do ano passado. O registro deve ser mantido em mente, pois a história se
repetirá. As trevas dos mistérios da noite irá ser iluminada com a luz do céu..." { PM 175.3}
"Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento
estão se repetindo na Igreja nestes últimos dias." Mensagens Escolhidas, vol.3, 339
Em nossos dias há um perigo similar de fechar a Bíblia para o povo através da má interpretação da
palavra de Deus. Muitos estão lançando desdém sobre as Escrituras do Antigo Testamento, mas
estes não devem perder sua sacralidade; através de todo o tempo eles não devem ser eliminados de
nossa instrução. Paulo escreve com relação as experiências do povo de Deus nos tempos antigos,
"tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados
os fins dos séculos." Os profetas falaram menos para seu próprio tempo do que para as eras que se
seguiram, e para nosso próprio dia. Pedro diz: "Da qual salvação inquiriram e trataram
diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que
ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os
sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado
que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram
anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para as
quais coisas os anjos desejam bem atentar." { ST April 2, 1896, par.10 }
O livro que foi selado não foi o do Apocalipse, mas aquela parte da profecia de Daniel que se
referia aos últimos dias. Diz a Escritura: “Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o
livro, até ao tempo do fim; muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará.” Daniel 12:4.
Quando o livro foi aberto, foi feita a proclamação: “Já não haverá demora.” Ver Apocalipse
10:6, trad. atualizada. O livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a
João deve vir a todos os habitantes da Terra. Pelo acréscimo do conhecimento deve ser
preparado um povo para subsistir nos últimos dias. {2SM 104.2 - 105.1}
O Tempo do FIm
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Dn 11:40
Como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino de Sua graça, assim a de Sua
segunda vinda anuncia o reino de Sua glória. E a segunda, como a primeira mensagem, acha-se
baseada nas profecias. As palavras do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, deviam ser
compreendidas no tempo do fim. A esse tempo, “muitos correrão de uma parte para outra, e a
ciência se multiplicará”. “Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas
os sábios entenderão”. Daniel 12:4, 10. {DTN 156.6}
A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se
que faz parte do “evangelho eterno”, e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem
sido pregada em todos os séculos; mas esta mensagem é uma parte do evangelho que só poderia ser
pregada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. As
profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isto se
observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos
últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar, até “o tempo do fim.” Não poderia, antes que
alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada
no cumprimento daquelas profecias. Mas, no tempo do fim, diz o profeta, “muitos correrão de uma
parte para outra, e a Ciência se multiplicará.” Daniel 12:4. { GC 355.3 }
O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. “Porque não será
assim”, diz ele, “sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado.” 2
Tessalonicenses 2:3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor senão depois da grande
apostasia e do longo período do domínio do “homem do pecado.” Este “homem do pecado”, que
também é denominado “mistério da injustiça”, “filho da perdição”, e “o iníquo”, representa o
papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1.260
anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo.
Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois dessa
data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. {GC 356.1}
Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a
pregou; indicara aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores
não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos trezentos anos no futuro,
a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o
conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. {GC
356.2 }

Rei do Sul
Dn 11:40
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Sul/Egito
H5045
נֶגֶב
negeb
neh'-gheb
À partir de uma raiz não utilizada significando ser ressecado; o sul (por ser seco); especialmente o
negeb ou o distrito ao sul de Judá, ocacionalmente, Egito (como o sul da Palestina): - sul
Dn 11:18
Dn 11:9
Natural/Espiritual
1Co 15:46
Egito Espiritual em 1798
Ap 11:3-8
A “grande cidade” em cujas ruas as testemunhas foram mortas, e onde seus corpos mortos jazeram,
é “espiritualmente” o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira
mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos Seus preceitos. Nenhum monarca já se
aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do Céu do que o fez o rei do Egito.
Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente,
respondeu: “Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor,
nem tão pouco deixarei ir Israel.” Êxodo 5:2. Isto é ateísmo; e a nação representada pelo Egito daria
expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo, e manifestaria idêntico espírito
de incredulidade e desafio. A “grande cidade” é também comparada “espiritualmente” com
Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na
licenciosidade. E este pecado também deveria ser característico preeminente da nação que
cumpriria as especificações deste texto. {GC 269.2}
Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem e
caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho
das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a
licenciosidade de Sodoma. {GC 269.3}
Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. {GC 269.4}
Lutará com Ele
Dn 11:40
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H5055 - Lutar
נָגַח
nâgach
naw-gakh'
Uma raiz primitiva; "to but" com os chifres; figurativamente fazer guerra contra: - escornar,
empurrar
Rei do Norte
Dn 11:40
Os primeiros anos do reinado de Jeoaquim foram cheios de advertências de próxima condenação. A
palavra que o Senhor falara pelos profetas estava prestes a ser cumprida. O poder da Assíria, ao
norte, supremo por tanto tempo, não mais devia reger as nações. O Egito ao sul, em cujo poder o rei
de Judá estava inutilmente colocando a sua confiança, logo devia ser posto decididamente em
xeque. Um novo poder mundial de todo inesperado — o império babilônico — estava surgindo a
leste, e depressa lançando sombra sobre todas as nações. {PR 215.1}
Jr 25:9
Zc 2:6-7
Babilônia Espiritual
Ap 17:3-6
Ferida de Morte
Ap 13:3
Papado Esquecido
Is 23:15-17
Tempo do Fim 1989
Dn 11:40
Papado Retorna Contra O Ateísmo Mundial
Seria muito mais razoável que nações abolissem seus estatutos e permitissem ao povo fazer o que
lhe aprouvesse, do que o Governador do Universo anular Sua lei e deixar o mundo sem uma norma
!62

para condenar o culpado ou justificar o obediente. Qual seria o resultado de abolir a lei de Deus? A
experiência já foi feita. Terríveis foram as cenas perpetradas na França quando o ateísmo se tornou
o poder dirigente. Demonstrou-se então ao mundo que sacudir as restrições estabelecidas por Deus
corresponde a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Quando a norma da justiça é posta de
lado, abre-se o caminho ao príncipe do mal para estabelecer seu poder na Terra. {GC 584.2}
"a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa — tudo
propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França.
{Ed 228.2}
De todos os eventos que sacudiram o bloco soviético em 1989, nenhum está mais cheio de
história ou é o mais improvável, do que o cordial encontro que terá lugar esta semana na cidade do
Vaticano. Lá, na ampla biblioteca cerimonial do Palácio Apostólico, construída durante o século
XVI, o czar do mundo ateu, Mikhail Gorbachev, visitará o vigário de Cristo, o papa João Paulo II.
“O momento será excitante, não só porque João Paulo II ajudou a inflamar o fervor pela
liberdade na sua terra natal, a Polônia, que alastrou como um fogo consumidor ao longo da Europa
do Leste; mais do que isso, a reunião dos dois homens simboliza o fim da guerra espiritual mais
dramática do século XX – um conflito no qual, a força aparentemente irresistível do comunismo
chocou contra o propósito inamovível do cristianismo.” Time, 4 de Dezembro de 1989.

O Fim desde o Princípio
"A reunião do presidente soviético com o papa João Paulo II na sexta-feira, é o evento mais recente
de uma revolução no mundo comunista que o papa ajudou a iniciar e que Gorbachov permitiu que
ocorresse.” U.S.A. Today, história de capa, 1989.
Navios/ Poder Econômico
Sl 107:23
Ez 27:12,25
Ap 18:17
Carruagens, e Cavaleiros/Poderio militar
Ex 14:9
2Cr 8:9
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Como um Turbilhão (Like a Whirlwind - presente no texto em inglês e na Bíblia Almeida
Revisada Imprensa Bíblica)
Jr 4:5-7,13
Pv 1:22-:33
Muitos Países/URSS
Dn 11:40
Flagelo Transbordante
Is 28:14-15,17-18
3 Áreas Geográficas
Dn 8:9
Dn 7:24
Dn 8:4
1ª Área Geográfica (URSS) Rei do Sul
2ª Área Geográfica (EUA) Terra Gloriosa
3ª Área Geográfica (Mundo) Egito
A Terra Gloriosa
Dn 11:41
Dn 11:14-16
glorioso ---6643: no sentido de proeminência; esplendor (como conspícuo, notável),
belo, bom. Strong's
Jr 3:19
Tipo
"Deus tirou Seu povo escolhido da terra do Egito... para que pudesse levá-los a uma boa terra – uma
terra que em Sua providência havia-lhes preparado como refúgio de seus inimigos. Queria trazê-los
para Si, e envolvê-los em Seus braços eternos; e em retribuição de Sua bondade e misericórdia
deviam eles exaltar Seu nome e fazê-lo glorioso na Terra. {PR 5.15}
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Eze 20:6 Naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando que os tiraria da terra do Egito para
uma terra que lhes tinha espiado, que mana leite e mel, a qual é a glória [6443] de todas as terras.
Antítipo
Quando a terra que o Senhor proveu como um asilo para o Seu povo, para que O adorassem de
acordo com as ordens da sua consciência, a terra sobre a qual o escudo da Onipotência foi colocado
por longos anos, a terra que Deus favoreceu, fazendo-a depositária da religião pura de Cristo –
quando essa nação, mediante os seus legisladores, abdicar dos princípios do protestantismo e
promover a apostasia romana de falsificar a lei de Deus – é então que a obra !nal do homem do
pecado serevelará.” Signs of the Times, June 12, 1893.
O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o
Sol. Aqui Ele proveu um asilo para Seu povo, onde pudessem adorá-Lo de acordo com os ditames
da consciência. Aqui o cristianismo tem progredido em sua pureza. A vivificante doutrina do único
Mediador entre Deus e o homem tem sido ensinada livremente. Era desígnio de Deus que este país
sempre permanecesse livre para todas as pessoas O adorarem de acordo com os ditames da
consciência. Ele tencionava que suas instituições civis, em suas dilatadas produções,
representassem a liberdade dos privilégios evangélicos. {Ma 194.4}
A passos rápidos aproximamo-nos desse período. Quando as igrejas protestantes se unirem com o
poder secular para amparar uma religião falsa, à qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo
com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela
autoridade combinada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em
ruína nacional. — Manuscrito 51, 1899. {Ev 235.1}
Edom, Moabe e Amon
Dn 11:41
Tripla União
Ap 16:3
Jz 7:12; Jl 3:4
Escapam
H4422
מָלַט
mâlaṭ
maw-lat'
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Uma raiz primitiva; propiamente ser suave (sutil), isso é, (por implicação) escapar (como se
escorregasse); causativamente libertar ou resgatar; especificamente produzir crias, emitir faíscas: entregar(-se), escapar, colocar, pular para fora, deixar só, deixar ir, preservar, salvar, X rapidamente,
X certamente.
Is 11:11-16
Egito
Dn 11:42
Ez 29:3
Ex 20:2
Gl 4:3
Is 19:1,2
And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his
brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom.
Mt 24:3,7
Por que é tão difícil viver uma vida abnegada, humilde? Porque os professos cristãos não estão
mortos para o mundo. É fácil viver depois de estarmos mortos. Mas há muitos que desejam os
porros e as cebolas do Egito. Inclinam-se a vestir e proceder o mais semelhante ao mundo possível,
e todavia querem ir para o Céu. Esses sobem por outro caminho. Não entram pela porta estreita e
pelo apertado caminho. {T1 131.2}
Apoderar-se-á dos Tesouros de Ouro e Prata
Dn 11:43
Ap 17:12
Ap 13:17
Líbios e Etíopes
Dn 11:43
Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da Terra, unindo-se para combater os
mandamentos de Deus, decretarão que todos, “pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e
servos” (Apocalipse 13:16), se conformem aos costumes da igreja, pela observância do falso
sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis, e declarar-se-á
finalmente serem merecedores de morte. {GC 604.2}
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O Seguirão
H4703
mits‛âd
mits-awd'
À partir de H6805; um passo; figurativamente compania: - indo, passo.
Rumores
Dn 11:44
Pv 25:25
Am 8:11-13
Leão e o Jumento
1Rs 13:20-26
Destruir a muitos
Dn 11:44
Ap 6:9-11
Entre Babilônia e Jerusalém
Dn 11:45
Mar
Is 60:1-5
Monte Santo
Dn 2:44,35
Sl 48:2
Decreto Dominical Mundial
A tempo algum esta mensagem se aplicou com maior força do que ao de hoje. Mais e mais o
mundo despreza as reivindicações divinas. Os homens têm-se tornado ousados na transgressão. A
maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniqüidade. Esta Terra já quase
chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar com ela segundo sua vontade. A
substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação, por autoridade meramente humana, do
domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se
tornar universal, Deus Se revelará. Ele Se erguerá em Sua majestade para sacudir terrivelmente a
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Terra. Sairá de Seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniqüidade, e a Terra descobrirá
seu sangue, e não mais esconderá seus mortos. — Testemunhos Seletos 3:142, 143. {SC 37.2}
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Introdução
Os 7 trovões
Os 7 trovões selados
Os 7 trovões abertos
Dois Assuntos Proféticos
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Uma Delineação dos 7 Trovões
1798 - O Espalhamento de Israel
1844 - O Ajuntamento de Judá
1844 - O Santuário
Duas Aplicações dos 7 Trovões
A Parábola das 10 Virgens
7. Manassés (causando esquecer) / 1798 / 1989
6. Amom (arquiteto) / 1816-1844 / 1989-DD
5. Josias (fundamento) / 1831-33 / 1996
4. Jeoacaz (prender) / 11 Ago, 1840 / 11 Set, 2001
3. Jeoaquim (o Senhor se levantará) 11 Ago, 1840 / 11 Set, 2001
2. Joaquim (tardar) / 19 Abr, 1844 / 11 Set, 2001
1. Zedequias (purificado) / 22 Out, 1844 / DD
Combinadas e Paralelas
Onde está Cristo?
A junção das 2 Varas
Temas dos 7 Trovões
Os 7 Trovões na História

II. O Atamento
Introdução
A Mensagem do Clamor da Meia Noite
Estrutura
O Terceiro Anjo
A Igreja Triunfante
As Três Mensagens Angélicas
Testes
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Não há 3ra sem 1ra e 2da
Marcos
O Evangelho Eterno
Anjos são Símbolos
Apocalipse 14
Apocalipse 18
Mensagens Crucificadas
A Chuva Serôdia
Separação
A Foice da Verdade
Palavras de Verdade
Provas
Linhas de Atamento da Profecia
1. Trigo e Joio
1. O Clamor da Meia-Noite dos Mileritas
2. O Resgate de Ló
3. Abigail e Davi
4. A sexta Trombeta
5. Esmirna
6. Elias e os Profetas de Baal
7. A Entrada Triunfal
8. Quatro Abominações
9. A Experiência de Daniel
10. Isabel e Maria
11. A Escolha de Matias
12. Animais Impuros
13. O Fim de Zedequias
14. O Chamado de Samuel
15. A Imigração para o Egito - A Aplicação da Lei Dominical
16. O Deserto
17. O Número 25
18. Marcadores do CM
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Linha Sobre Linha

Introdução
Is 28:13 But the word of the Lord was unto them
precept upon precept, precept upon precept;
line upon line, line upon line;
here a little, and there a little; that they might go, and fall backward, and be broken,
and snared, and taken.
Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será
mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento,
regra sobre regra, regra sobre regra,
um pouco aqui, um pouco ali;
para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos.

Os 7 trovões
O poderoso Anjo que instruiu João não foi outra pessoa senão Jesus Cristo...
Depois que estes sete trovões emitiram suas vozes, a instrução vem para João assim como para
Daniel em respeito ao livirnho: 'Sela o que os sete trovões emitiram.' Estas estão relacionadas a
eventos futuros que serão abertos em sua ordem. Daniel estará em sua sorte no fim dos dias.
João vê o livrinho aberto. Então as profecias de Daniel têm seu devido lugar na primeira, segunda e
terceira mensagens angélicas a serem dadas ao mundo. a abertura do livrinho foi a mensagem em
relação a tempo.
Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é uma profecia, o outro ma revelação; um é um livro
selado, o outro um livro aberto. João ouviu os mistérios que os sete trovões emitiram, mas ele foi
ordenado a não escrevê-los.
A luz especial dada a João que foi exoressa nos sete trovões eram uma delineação de eventos
que sucederiam sob a primeira e seguda mensagens angélicas. Não era bom que o povo
soubesse essas coisas, pois sua fé necessariamente devia ser testada. na ordem de Deus mais
verdades maravilhosas e avançadas seriam proclamadas.A primeira e segunda mensagens deveriam
ser proclamadas, mas nenhuma luz adicional devia ser revelada antes que essas mensagens
houvessem feito sua específica obra. Isto é representado pelo Anjo de pé, com um pé sobre o mar,
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proclamando com o mais solene juramento que não deveria haver mais tempo. Manuscript
Releases, volume 19, 319–320

Os 7 trovões selados
Apocalipse 10:3

Os 7 trovões abertos
Apocalipse 22:10, 11

Dois Assuntos Proféticos
Existem pessoas, ainda vivas, que ao estudarem as profecias de Daniel e de João, receberam grande
luz de Deus ao examinarem a base onde profecias especiais estavam em processo de cumprimento,
em sua ordemr. [1] Eles levaram a mensagem do tempo ao povo. A verdade brilhou claramente
como Sol ao meio-dia. Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento da
profecia, foram expostos ao povo, e viu-se que ela era uma delineação figurada de eventos
conduzindo ao encerramento da história terrestre. [2] As cenas relacionadas com a obra do
homem do pecado são os últimos aspectos claramente revelados na história terrestre. O povo
tem agora uma mensagem especial para dar ao mundo — a terceira mensagem angélica. Aqueles
que em sua experiência examinaram o fundamento, e desempenharam uma parte na proclamação da
primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, não estão tão susceptíveis a ser induzidos a falsos
caminhos como os que não tiveram conhecimento experimental do povo de Deus. "Manuscript
Releases, volume 17, 1. [ME2 102]
"E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e
reis."Apocalipse 10:11

Os Movimentos Reformatórios
A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança, em todas
as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os
homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do
passado, e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso
tempo. O Grande Conflito, 343.
A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e encontramo-nos agora sob a
proclamação da terceira; mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É
simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a
verdade. Pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem, e a
aplicação das profecias que nos trazem à mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem
primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos,
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mostrando em termos [no original se leria "nas linhas"] de história profética as coisas que
aconteceram e as que hão de acontecer. Mensagens Escolhidas 2, 104.
O antigo e o Novo Testamento estão ligadas um ao outro pelo fecho dourado de Deus. Precisamonos familiarizar com as escrituras do Antigo Testamento. A imutabilidade de Deus deve ser vista
claramente; a similitude dos Seus tratos para com o Seu povo da Dispensação passada e do
presente, devem ser estudados. Sob a inspiração do espírito de Deus, Salomão escreveu, ‘O que é,
já foi; e o que há de ser, também já foi; e Deus pede conta do que passou.’ INa sua graça, Deus
repete Suas ações do passado. Ele nos deu um registro dos Seus tratos do passado. Precisamos
estudar isto cuidadosamente; pois a história está se repetindo a si mesma. Temos mais
responsabilidade que aqueles cujas experiências estão registradas no Antigo Testamento; pois
os erros deles, e os resultados daqueles erros, foram registrados para o nosso benefício. O sinal de
perigo foi levantado para nos manter fora do terreno proibido, e deveríamos estar alertas para não
fazer como eles fizeram, para que uma punição pior não caia sobre nós. As benção dadas às
gerações passadas, que obedeceram a Deus, são registradas para que nós possamos ser encorajados
a andar prudentemente, em fé e obediência. Os julgamentos trazidos contras os transgressores são
delineados para que possamos temer e tremer diante de Deus. A biografia Escriturística é uma
grande benção. Esta preciosa instruçao, a experiência dos séculos, é legada a nós. Review and
Herald, April 20, 1897
Ao rever nossa história passada, tendo passado por cada passo do avanço até nossa posição
presente, eu posso dizer: Louvado seja Deus! Quando eu vejo o que o Senhor fez, me encho de
espanto e de confiança em Cristo como líder. Não temos nada a temer quanto ao futuro, exceto
se nos esquecermos da maneira que o Senhor nos conduziu, e Seus ensinamentos em nossa
história passada. Life Sketches, 196.

Uma Delineação dos 7 Trovões
1798 - O Espalhamento de Israel
• Levítico 26
• Os 2520 começam no fim dos últimos 7 reis (T2 661)
• Andarão errantes entre as nações (Oséias 9:15-17)
As profecias de juízo pronunciadas por Amós e Oséias foram acompanhadas por predição de glória
futura. Às dez tribos, desde muito, rebeldes e impenitentes, não foi dada nenhuma promessa de
completa restauração de seu anterior domínio na Palestina. Até o fim do tempo eles deviam
ser “errantes entre as nações”. Mas por intermédio de Oséias foi dada uma profecia que punha
perante eles o privilégio de ter uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de
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Deus no fim da história da Terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos reis e Senhor dos senhores.
“Por muitos dias”, o profeta declarou, as dez tribos deviam ficar “sem rei, e sem príncipe, e sem
sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim”. “Depois”, continuou o profeta, “tornarão os
filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei; e temerão ao Senhor, e a Sua
bondade, no fim dos dias”. Oséias 3:4, 5.
Em linguagem simbólica Oséias põe perante as dez tribos o plano de Deus de restauração em favor
de toda a alma penitente que se unisse com Sua igreja na Terra, as bênçãos asseguradas a Israel nos
dias de sua lealdade a Ele na terra prometida. Profetas e Reis 153.
7. Jeroboão II - Contender/2o Rebanho
6. Zacarias - Marco/Lembrar
5. Sallum - Recompensa/Retribuição
4. Menaém - Consolador
3. Pecaías - Observado/Abrir/Assistir
3. Peca - Observado/Abrir/Assistir
1. Oséias - Libertador

1844 - O Ajuntamento de Judá
• Levítico 26
• Orgulho do poder (soberânia nacional) quebrado
• Manassés (Jeremias 15:4) = entrada (The Review and Herald, July 8, 1915)
• Queda progressiva ilustrada
• Os 2520 começam no início dos últimos 7 reis
• A maldição termina; exército estabelecido
• João 4:22, 23 (salvação dos judeus; então os trabalhadores da hora 11a vêm)
7. Manassés - Causando esquecer
6. Amom - Arquiteto
5. Josias - Fundamento
4. Jeoacaz - Prender
3. Jeoaquim - o Senhor se levantará
2. Joaquim - Jeová estabelecerá/Tardar
1. Zedequias - Purificado, Feito Justo

1844 - O Santuário
• 457 = 3º decreto de reis Persas (Esdras 7:12, 13)
• 1844 = chegada da mensagem do 3ºanjo (Apocalipse 14)
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• Fim dos últimos 7 reis
• Estabelece o santuário (Daniel 8:13, 14; O Grande Conflito, 325–326)
7. Ciro - Humilhador dos inimigos; contestar; senhor; trono; sol
6. Cambises - Rei belo
5. Falso Smerdis - Exaltado
4. Dario - Preservador; possuir; bom; rico e majestoso
3. Xerxes, o Grande - Governa sobre heróis
2. Artabanes - A glória da verdade
1. Artaxerxes - Governador Justo
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Duas Aplicações dos 7 Trovões
A Parábola das 10 Virgens
A parábola das dez virgens de Mateus 25, ilustra também a experiência do povo adventista.O
Grande Conflito 393.
Eu sou muitas vezes referida a parábola das dez virgens, cinco das quais eram prudentes, e cinco
tolas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esta
época, e, como a mensagem do terceiro anjo, foi cumprida e continuará a ser verdade presente até o
fim do tempo.” Review and Herald, 19 de agosto de 1890, Par. 3
O Estado da igreja representada pelas virgens tolas, também é referido como o estado laodiceano.
Review and Herald, August 19, 1890

7. Manassés (causando esquecer) / 1798 / 1989
• 1798 O papado recebe a ferida de morte; esquecido até o DD (Isaías 23:15-17; Apocalipse 18:5)
• 1989 Ronald Reagan esquece quem é o anti-cristo
• O Papado (5º reino) vem ao seu fim
• “Dias de um rei” começa (Isaías 23:15); Estados Unidos (6º reino)
• Poder de dois chifres; besta semelhante a um cordeiro se levanta (Apocalipse 13:11)
“E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro.” Os chifres semelhantes aos do cordeiro
indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados
Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a “subir” em 1798. Entre os exilados
cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a
intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo
fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas idéias tiveram guarida na Declaração da
Independência, que estabeleceu a grande verdade de que “todos os homens são criados iguais”, e
dotados de inalienável direito à ”vida, liberdade, e procura de felicidade". E a Constituição garante
ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do
povo façam e administrem as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido
a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e
protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o
segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm-se
volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias, e os Estados
Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da Terra. O Grande Conflito, 441.
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Um ponto de Virada
Existem períodos que são pontos de viradas na história das nações e da igreja.
Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é dada.
Se recebida, há progresso espiritual; se rejeitada, declínio espiritual e naufrágio se segue.” Bible
Echo, August 26, 1895.
Para Bin Laden, assim como para os Estados Unidos, o ponto de virada veio em 1989, com a
derrota
da União Soviética no Afeganistão
Para os Estados Unidos, que tinha financiado a resistência afegã com bilhões de dólares em
exércitos e munições, a retirada soviética foi o começo do fim da guerra fria e o nascimento de uma
nova ordem mundial; para Bin Laden, que tinha financiado a resistência com dinheiro,
equipamentos de construção e alojamentos, era uma afirmação do poder Muçulmano e uma
oportunidade de recriar um poder islâmico político e derrubar governos infiéis por meio de jihad, ou
guerra santa.
Ele declarou a um entrevistador em 1989 " Eu estou confiante que Muçulmanos serão capazes de
dar fim à fantasia do então chamado super poder, que é América."
No lugar disso ele construiu sua própria fantasia, fazendo dele mesmo um tipo do profeta Maomé,
que no sétimo século liderou Muçulmanos a desbaratar infiéis, ou descrentes, do norte da África e
do Oriente Médio. Assim como Maomé viu o Alcorão revelado para ele no meio de intensa
perseguição, Bin Laden considerou sua expulsão da Arábia Saudita e também do Sudão em 1990
como sinais de que ele era o escolhido.
Em sua visão, ele seria o "emir," ou príncipe, na restauração do Califa, um império político
estendendo-se do Afeganistão ao redor do globo. " Esses países pertencem ao Islã," ele disse ao
mesmo entrevistador. " não a governadores." New York Times, May 07, 2011

6. Amom (arquiteto) / 1816-1844 / 1989-DD
1816 Guilherme Miller começa a estudar usando somente a Bíblia e a Concordância

5. Josias (fundamento) / 1831-33 / 1996
• 1831 Primeira apresentação de Guilherme Miller
• 1833 Queda das Estrelas (Apocalipse 6:12,13)
• 1996 Publicação da Revista O Tempo do Fim
Começou ele a apresentar suas opiniões em particular, quando se lhe oferecia oportunidade, orando
para que algum pastor pudesse sentir a força das mesmas e dedicar-se à sua promulgação. Mas não
pôde banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir, em fazer a advertência. Ocorriamlhe sempre ao espírito as palavras: “Vai dizê-lo ao mundo; seu sangue requererei de tuas mãos.”
!77

Durante nove anos esperou, pesando-lhe sempre este fardo sobre a alma, até que em 1831 pela
primeira vez expôs publicamente as razões de sua fé. O Grande Conflito, 330.
Um pouco depois do cumprimento de alguns dos sinais que o Salvador predisse que seriam vistos
antes da sua segunda vinda, teve lugar em todo o mundo cristão um grande despertamento.
Estudantes de profecias chegaram a conclusão de que o tempo do fim estava as portas. No livro de
Daniel, eles leram: 'Até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado.'
Pensando que a terra era o santuário, eles entenderam que a purificação predita em Daniel 8:14
representava a purificação da terra por fogo na segunda vinda de Cristo.
Pesquisando as Escrituras para obter mais luz, e comparando este período profético com os registros
de historiadores, eles aprederam que as duas mil e trezentas tardes e manhãs se estendiam até o ano
1844.
Este foi o fundamento do grande movimento de 1844. A queda das estrelas em 1833 deu força à
proclamação da mensagem da breve vinda do Salvador. Pelos trabalhos de Guilherme Miller e
muitos outros na América, de setecentos ministros na Inglaterra, de Bengel e outros na Alemanha,
de Gaussen e seus seguidores na França e Suíça, de muitos ministros na Escandinávia, de um jesuíta
convertido na América do Sul, e de Joseph Wolff em muitos países orientais e africanos, a
mensagem do advento foi levada a grande parte do globo habitável. Southern Watchman, January
24, 1905.

4. Jeoacaz (prender) / 11 Ago, 1840 / 11 Set, 2001
• 11 de agosto, 1840 - Islã é restrito
• 11 de setembro, 2001 - Islã é restrito
Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova Iorque, fui convidada, à noite, para contemplar os
edifícios que se erguiam, andar sobre andar, para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à
prova de fogo, e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiamse eles cada vez mais alto, e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas
construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: “Como melhor poderemos glorificar a
Deus?” O Senhor não fazia parte de suas cogitações.
Pensei: “Quem dera que os que desse modo estão empregando seus recursos vissem o seu
procedimento como Deus o vê! Estão amontoando edifícios magnificentes, mas quão loucos são, à
vista do Dominador do Universo, seus planos e projetos! Não estão estudando com todas as
faculdades do coração e da mente, como podem glorificar a Deus. Perderam de vista isso que deve
constituir o primeiro dever do ser humano.”
Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com ambicioso orgulho de que
tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar a inveja de seus vizinhos.
Grande parte do dinheiro que assim empregavam havia sido alcançado por extorsões, oprimindo os
pobres. Esqueciam-se de que no Céu se conserva registro de todas as transações comerciais; todo
trato injusto, cada ato fraudulento, acha-se ali registrado. Tempo virá em que em suas fraudes e
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insolências os homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham, e aprenderão
que há um limite para a longanimidade de Jeová.
A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos
edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: “Estão perfeitamente seguros.” Mas esses
edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada
podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas.
Fui instruída de que quando vier o tempo do Senhor, se não houver sido realizada mudança no
coração dos soberbos, ambiciosos seres humanos, descobrirão os homens que a mão que fora forte
para salvar, será igualmente forte para destruir. Nenhuma força terrestre poderá deter a mão de
Deus. Não há como, na construção de edifícios, usar material que os preserve da destruição quando
vier o tempo determinado por Deus para fazer cair sobre os homens as retribuições do desrespeito à
Sua lei e também da ambição egoísta.
Não há muitos, mesmo entre educadores e estadistas, que compreendam as causas que servem de
base para o presente estado da sociedade. Os que têm nas mãos as rédeas do governo não têm
condições de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e do crime crescente.
Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre base mais segura. Se os
homens dessem mais atenção aos ensinamentos da Palavra de Deus, achariam uma solução para os
problemas que os desconcertam.
As Escrituras descrevem a condição do mundo exatamente antes da segunda vinda de Cristo.
Dos homens que por meio de roubos e extorsões estão acumulando grandes riquezas, está escrito:
“Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas
terras, e que por vós foi diminuído, clama; e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do
Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a Terra, e vos deleitasses; cevastes os vossos
corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo; ele não vos resistiu.” Tiago
5:3-6.
Quem, no entanto, lê as advertências feitas pelos sinais dos tempos, as quais estão se cumprindo
rapidamente? Que impressão é causada sobre os mundanos? Que mudança se vê em sua atitude?
Nada mais do que foi visto na atitude dos habitantes do mundo contemporâneo de Noé. Absortos
com negócios e prazeres profanos, os antediluvianos “não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os
levou a todos”. Mateus 24:39. Tinham advertências, enviadas do Céu, mas recusaram-se a lhes dar
atenção. E hoje o mundo, em completo desrespeito à voz de Deus, apressa-se para a ruína eterna.
O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo onze de Daniel atingiu quase
o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias.
Testemunhos para a Igreja, volume 9, 12-14.
omo vem a palavra que eu teria declarado que New York seria varrida por uma onda de maré. Tal
coisa eu nunca disse. O que disse foi, enquanto eu olhava os grandes edifícios levantarem-se, anfar
após andar: 'Que terríveis cenas ocorrerão quando o Senhor se levantar para espantar a terra! Então
se cumprirão as palavras de Apocalipses 18:1-3. 'Todo o capítulo 18 de Apocalipses é uma
advertência do que nos sucederá na terra. Porém, não tenho luz em particular com respeito ao que
virá sobre New York, sei apenas que algum dia os grandes edifícios serão destruídos pelo poder
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derrubador de Deus. Pela luz que me foi dada, sei que há destruição no mundo. Uma palavra do
Senhor, um toque do seu grande poder, e essas construções enormes cairão. Acontecerão cenas cujo
terror não podemos imaginar. Review and Herald, July 5, 1906, par. 141.
Existem períodos que são pontos de viradas na história das nações e da igreja.
Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é dada.
Se recebida, há progresso espiritual; se rejeitada, declínio espiritual e naufrágio se segue. Bible
Echo, August 26, 1895.

3. Jeoaquim (o Senhor se levantará) 11 Ago, 1840 / 11 Set, 2001
• O Anjo de Apocalipse 10 desce com o livrinho
• O Anjo de Apocalipse 14 desce com a mensagem para o nosso tempo
" A cronologia dos eventos de Apocalipse dez é ainda mais apurada pelo fato de que este anjo é
idêntico ao anjo de Apocalipse quatorze. Os pontos de identidade entre eles podem ser facilmente
vistos..." Urias Smith, Considerações sobre Daniel e Apocalipse, 520.

2. Joaquim (tardar) / 19 Abr, 1844 / 11 Set, 2001
• 19 de abril, 1844 - Tempo de tardança dos mileritas (Habacuque 2:3)
• 11 de setembro, 2001 - Tempo de tardança dos primeiros frutos (primícias)

1. Zedequias (purificado) / 22 Out, 1844 / DD
• 22 de Outubro, 1844 - Santuário purificado/feito justo (Daniel 8:14)
• Decreto dominical - Santuário dos primeiros frutos (primícias) purificado/ feito justo

Combinadas e Paralelas
Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 seu lugar na linha da profecia, e sua obra não deve cessar
até o fim da história da Terra. A primeira e segunda mensagens angélicas ainda são verdade para
este tempo, e devem correr em paralelo com esta que se segue. O terceiro anjo proclama sua
advertência com grande voz. "Depois destas coisas", disse João, "vi outro anjo descer do céu, que
tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória." Nesta iluminação, a luz de todas as
três mensagens são combinadas. Materiais de 1888, 803 - 804.
A grande mensagem, combinando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, é para ser
proclamada ao mundo. Este deve ser o fardo do nosso trabalho. 7BC, 950.
O Senhor está prestes a punir o mundo por causa das sua iniquidade. Está prestes a punir
organizações religiosas pela sua rejeição da luz e verdade que lhes foram dadas. A grande
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mensagem, combinando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, é para ser proclamada
ao mundo. Este deve ser o fardo do nosso trabalho. The Kress Collection, 105
Assim a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro
anjo que iluminou a Terra com a sua glória. Essas mensagens confundem-se todas numa só,
para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Todo o mundo será provado,
e todos os que houverem estado nas trevas do erro quanto ao sábado do quarto mandamento
compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens." Mensagens
Escolhidas, volume 2, 116.

Onde está Cristo?
7. Manassés: Chegada da 1MA é Cristo (1798/1989)
6. Amom: Leão da tribo de Judá abre (Apocalipse 22:10, 11; Daniel 12:4); Cristo é o arquiteto
do templo (Hebreus 11:10; Jó 38:6; Isaías 28:6;)
5. Josias: Cristo é o fundamento; Rocha Eterna (1 Coríntios 10:4; Jó 38:6; Efésios 2:20)
4. Jeoacaz: Cristo levanta e derruba os reis (Daniel 2:21)
3. Jeoaiaquim: O Senhor se levanta para sacudir terrivelmente a terra (Isaías 2:19)
2. Joaquim: O Esposo tarda (Mateus 25:5)
1. Zedequias: Cristo sai do lugar Santo para o Santíssimo

A junção das 2 Varas
• Ezequiel 37:21-24 - juntar de dentre os gentios; uma nação; não mais duas; Davi é rei sobre elas.
• Oséias 3:5 - o norte busca Davi, seu rei; fim dos dias
• Isaías 55:3-5 - aliança eterna; Davi
• Rute 1-18 - trabalhadores da hora 11ª unem-se ao povo de Deus; junção das 2 varas

Temas dos 7 Trovões
• Últimos 7 Reis de Judá - queda progressiva da terra gloriosa literal (externo)
• Período de tempo milerita - Abertura do julgamento (interno)
• Período de tempo dos 144.000 - Queda progressiva da terra gloriosa espiritual; fechamento do
julgamento (externo/interno)
• 7 reis da Persia - Os 3 decretos de um poder de dois chifres (externo); chifre = poder (Zacarias
1:18, 19)
• Últimos 7 reis de Israel - Começo dos 2520 = espalhamento
• Últimos 7 reis de Israel - Fim dos 2520 = ajuntamento/junção das 2 varas/ trabalhadores da hora
11ª
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Os 7 Trovões na História
• 7 Últimos reis de Israel
• 7 Últimos reis de Judá
• 7 reis persas
• História milerita
• história dos 144.000
• História dos trabalhadores da hora 11ª
• 1798 - DD Manassés - Zedequias; 2 chifres)
• Uma semana de Cristo confirmando a aliança (1260 dias)
• 1260 de desolação pagã + 1260 de desolação papal
• Os 2520 inteiros (677 - 1844)
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II. O Atamento

Introdução
A Mensagem do Clamor da Meia Noite
• História milerita
• Litch - 1840, símbolo da predição, de empregar a metodologia correta (regras de Miller + Is 28)
• A controvérsia da metodologia (para os levitas) depois do CM será o Espírito de Profecia (EP),
por que nesse ponto ele será restaurado
• Snow - 1844, símbolo da mensagem do Clamor da Meia Noite (CM), a porta fechada

Estrutura
• Mateus 25; Esdras 7:9; Daniel 11:40-45; Ezequiel 12:23; Apocalipse 14, 18
• As características associadas com os marcos
• A estrutura tem 3 testes, que é o Evangelho Eterno
• Toda a história do CM até o fechamento da porta da graça para a humanidade (FPG) é o CM

O Terceiro Anjo
A separação, selamento, atamento e numeramento

A Igreja Triunfante
• A igreja militante mudará para igreja triunfante no CM
• A igreja militante é trigo e joio; o joio será removido no CM

As Três Mensagens Angélicas
"Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 seu lugar na linha da profecia, e sua obra não deve
cessar até o fim da história da Terra. A primeira e segunda mensagens angélicas ainda são verdade
para este tempo, e devem correr em paralelo com esta que se segue. O terceiro anjo proclama sua
advertência com grande voz. "Depois destas coisas", disse João, "vi outro anjo descer do céu, que
tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória." Nesta iluminação, a luz de todas as
três mensagens são combinadas".Materiais de 1888, 803 - 804.
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Testes
Muitos que ouviram a primeira e segunda mensagens angélicas pensaram que eles viveriam
para ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Tivesse todos os que reivindicavam acreditar na verdade
desempenhado sua parte como virgens sábias, a mensagem já teria sido proclamada a toda nação,
tribo, língua, e povo. Mas cinco eram sábias e cinco tolas. A verdade deveria ter sido provlamada
pelas dez virgens, mas somente cinco havia feito provisão essencial para se juntar a essa comitiva
que andava na luz que havia vindo a eles. A mensagem do terceiro anjo era necessária. Esta devia
ser feita. Muitos que saíram para se encontrar com o esposo sob as mensagens do primeiro e
segundo anjos, recusaram a mensagem do terceiro anjo, a última mensagem teste a ser dada ao
mundo.
"Uma obra similar será cumprida quando esse outro anjo, representando em Apocalipse 18, dá sua
mensagem. A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas precisarão ser repetidas. O chamado
será dado à igreja, [Apocalipse 18:2-5 citados]." Manuscript Releases, vol. 16, 269–270.

Não há 3ª sem a 1ª e a 2ª
"A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e encontramo-nos agora sob a
proclamação da terceira; mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É
simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a
verdade. Pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem, e
a aplicação das profecias que nos trazem à mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira
sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos,
mostrando em termos [no original se leria "nas linhas"] de história profética as coisas que
aconteceram e as que hão de acontecer." Mensagens Escolhidas, volume 2, 104-105.

Marcos
A proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos foi colocada pela Palavra da
Inspiração. Nem uma cavilha, nem um alfinete deve ser removido. Nenhuma autoridade humana
tem mais direito de mudar a colocação dessas mensagens do que teria de substituir o Velho
Testamento pelo Novo." Counsels to Writers and Editors, 26–27.
Os grandes sinais demarcadores no caminho da verdade, mostrando-nos a direção na história
profética, devem ser cuidadosamente protegidos, para que não sejam derribados, e substituídos por
teorias que trariam confusão em vez de genuíno esclarecimento. Mensagens Escolhidas, Volume 2,
101.

O Evangelho Eterno
A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o evangelho eterno, o mesmo
evangelho que foi anunciado no Éden quando Deus disse à serpente: “Porei inimizade entre ti e a
mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”
Gênesis 3:15. Mensagens Escolhidas, Volume 2, 106.
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Anjos são Símbolos
Apocalipse 14
Eu tive uma experiência nas primeira, segunda, e terceira mensagens angélicas. Os anjos são
representados como voando no meio do céu, proclamando ao mundo a mensagem de advertência, e
tendo uma relação direta com o povo vivendo nos últimos dias da história desta terra. Ninguém
ouve a voz destes anjos, por que eles são símbolos para reprensentar o povo de Deus que está
trabalhando em harmonia com o universo do céu. Homens e mulheres, iluminados pelo Espírito
de Deus, e santificados pela verdade, proclamam as três mensagens em sua oredem. Life Sketches,
429.

Apocalipse 18
João viu 'Outro anjo descer do céu, tendo grande poder; e a terra toda foi iluminada com a sua
glória.' Apocalipse 18:1. Essa obra é a voz do povo de Deus proclamando a advertência ao
mundo.The 1888 Materials, 926.

Mensagens Crucificadas
Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o foram
pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los para entrarem com Jesus pela fé no lugar
santíssimo do santuário celestial. E pela rejeição das duas primeiras mensagens, ficaram com o
entendimento tão entenebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo,
que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que assim como os judeus crucificaram a
Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens, e por isso mesmo não têm
conhecimento do caminho para o santíssimo, e não podem ser beneficiadas pela intercessão de
Jesus ali. Como os judeus, que ofereciam seus inúteis sacrifícios, elas oferecem sua inúteis orações
dirigidas ao compartimento de onde Jesus já saiu; e Satanás, eufórico com o engano, assume um
caráter religioso, e dirige a mente desses professos cristãos para si mesmos, operando com o seu
poder, com seus sinais e prodígios de mentira, para retê-los em seu laço.Primeiros Escritos, 260.

A Chuva Serôdia
Foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Viu ele a
posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registra as mensagens
finais que devem amadurecer a seara da Terra, sejam os molhos para o celeiro celeste, ou os
feixes para os fogos da destruição. O Grande Conflito 341.
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Separação
A Foice da Verdade
Deus está chamando Sua igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na
Terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos,
separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dEle. Fê-los depositários
de Sua lei, e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Como as Santas
Escrituras confiadas ao antigo Israel, estas são um sagrado depósito a ser comunicado ao mundo.
Os três anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus, e
vão como agentes Seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da Terra. Testemunhos
para Igreja, volume 5, 455.

Palavras de Verdade
“Em Sua mão tem a pá, e limpará a Sua eira, e recolherá no celeiro o Seu trigo”. Mateus 3:12. Este
foi um dos períodos de expurgação. Pelas palavras da verdade, estava a palha sendo separada do
trigo. Como eles fossem demasiado vãos e justos aos próprios olhos para receber reprovação,
demasiado amantes do mundo para aceitar uma vida de humilhação, muitos se desviaram de Jesus.
Muitos estão ainda a fazer o mesmo. Pessoas são hoje provadas como o foram aqueles discípulos na
sinagoga de Cafarnaum. Quando a verdade impressiona o coração, vêem que sua vida não se acha
em harmonia com a vontade divina. Vêem a necessidade de inteira mudança em si mesmos; não
estão, porém, dispostos a empreender a obra de renúncia. Zangam-se, portanto, quando são
descobertos os seus pecados. Retiram-se ofendidos, da mesma maneira que os discípulos de Jesus
se afastaram, murmurando: “Duro é este discurso; quem o pode ouvir?” O Desejado de Todas a
Nações, 272.
• João 6:26-66

Provas
Provas estão para vir sobre o povo de Deus e o joio para ser separado do trigo. Review AND
Herald, March 19, 1895.
Deixai que tanto o joio como o trigo cresçam juntos até à ceifa. Então os anjos é que farão a obra
de separação. Mensagens Escolhidas, volume 2, 69.>
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Linhas de Atamento da Profecia
Todos os seguintes eventos e histórias serão vistos como sendo colocados no segundo marco no
padrão da linha de reforma, que também é o Clamor da Meia Noite (CM). Na história milerita este
evento aconteceu em 15 de agosto de 1844 - o 1º dia do 5º mês no calendário judaico.

1. Trigo e Joio
Mat 13:24–30 Joio atado primeiro, trigo ajuntado depois
2 Tessalonicenses 2:3 - apostasia primeiro, então o homem do pecado é revelado
Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta, e vi um
pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados
pela verdade, em companhia ou grupo. Disse o anjo: “O terceiro anjo está unindo-os, ou selandoos em grupos para o celeiro celestial.” Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse
passado por duras provas e conflitos. E parecia assim como se o Sol tivesse surgido por trás de uma
nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se sua vitória estivesse
quase alcançada. Primeiros Escritos, 88.
O Anjo Selador
• Apocalipse 7:1–4
O poderoso anjo é visto subindo do leste (ou do sol nascente).
This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also
had been a witness of this most startling revelation. He saw the sea and the waves roaring, and
men’s hearts failing them for fear. TM 445
• Luke 21:25–26 - what John saw
• Lucas 21 prova que a geração que vê 9/11 estará viva na segunda vinda de Jesus
Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada
no santuário, e então viriam as sete últimas pragas...
Vi quatro anjos que tinham uma obra a fazer na Terra, e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava
vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então
as mãos, e com voz de profunda compaixão, exclamou: “Meu sangue, Pai, Meu sangue! Meu
sangue!” [no original fala uma vez mais "Meu sangue"] Vi então que, de Deus que estava sentado
sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor
de Jesus. Vi, a seguir, um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente aos
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quatro anjos que tinham a obra a fazer na Terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que
tinha na mão, e clamando com grande voz: “Segurai! Segurai! Segurai! até que os servos de Deus
sejam selados na fronte!”
Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia, e que iriam fazer os quatro anjos. Ele
me disse que era Deus quem restringia os poderes, e incumbira os Seus anjos de tudo quanto se
relacionava com a Terra; que os quatro anjos tinham poder da parte de Deus para reter os quatro
ventos, e que estavam já prestes a soltá-los; mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os quatro
ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que
não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado Seu sangue por eles.
Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros quatro e mandar-lhes reter os
ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo." Primeiros
Escritos , 38
• Islã restrito
• Restrição é característica primária: Hagar por Sara, profecia sobre Ismael
• 1) Segurai - 1989
• 2) Segurai - 9/11 - Balaão, jumento - 1d1m (3º decreto em mãos = DD)
• 3) Segurai - C/M - Balaão, jumento - entre 2 muros, 2 lados do mar vermelho, 2 lados do vale
da decisão
• 4) Segurai - DD - Balaão derrubado por jumento - fala, dragão fala, " a visão certamente
falará", Zacarias é capaz de falar novamente
• Solto! FPG (fechamento da porta da graça)
E que representação é dada em Apocalipse 7 para nossa consideração e conforto e encorajamento!
Os quatro anjos são comissionados a fazer uma obra sobre a terra. Mas Um que comprou o mundo
por dar a Si mesmo como resgate tem uns poucos escolhidos. Quem? Aqueles que estão guardando
todos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus.
A atenção de João foi chamada a outra cena: 'E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que
tinha o selo do Deus vivo'(Apocalipse 7:2). Quem é esse? O Anjo da aliança. Ele vem do lado do
sol nascente. Ele é o Oriente que do alto nos visitou (Lc 1:78). Ele é a Luz do mundo. 'Nele estava a
vida, e a vida era a luz dos homens.' (João 1:4). Esse Aquele que Isaías descreve: 'Porque um
menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o
seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.'(Isaías 9:6).
Ele clama, como Um que tem superioridade sobre as hostes angélicas no céu 'a quem fora dado o
poder de danificar a terra e o mar, dizendo: "Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até
que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus."(Apocalipse 7:2,3)
Aqui está o divino e o humano unido. O comando é dado para os quatro anjos manterem em cheque
[no original 'hold in check'] os quatro ventos até eles receberem Suas convocações. Leia o capítulo
inteiro. O clamor, 'Não danifiqueis,' é pronunciado pelo Restaurador, o Redentor." 15MR, 221-222
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Ezequiel 9
Este selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado à Ezequiel em visão. João também
tinha sido uma testemunha desta mais surpreendente revelação.Ele viu o mar e as ondas rugindo, e
homens desmaiando de terror. TM 445
Um anjo com um tinteiro de escrivão ao seu lado retornou da terra e relatou à Jesus que seu
trabalho estava feito, e os santos estavam numerados e selados.
• Como este anjo pode ser Cristo, se ele voa pelo céu e se comunica com Jesus?
• O trabalho daquele anjo é tão sagrado como Cristo
• Todo constituinte do plano de salvação é tão sagrado como Cristo
• Cristo associa a si mesmo a cada passo do seu plano
• Opor-se à isso significa crucificá-lo
Estamos em meio aos perigos dos últimos dias, o tempo logo virá quandoa profecia de Ezequiel 9
será cumprida; aquela profecia deveria ser cuidadosamente estudada, pois se cumprirá ao pé da
letra. Estude também o décimo capítulo o qual representa a mão de Deus trabalhando para trazer
perfeito método e harmonioso trabalho em todas as operações de seus preparados instrumentos. O
décimo primeiro e décimo segundo capítulo também deveriam receber exigente, profunda
atenção. Que essas profecias sejam estudadas de joelhos diante de Deus; a menos que você
junte as pedras de tropeço que por seu próprio espírito perverso você tem deixado no caminho de
muitos que estão relacionados à você, Deus desviará Sua face completamente de você e seus
companheiros.The 1888 Materials, 1303
Estude o nono capítulo de Ezequiel. Estas palavras serão literalmente cumpridas; ainda o
tempo está passando, e as pessoas estão dormindo. Elas se recusam a humilhar suas almas e serem
convertidas. Por não muito tempo o Senhor irá tolerar pessoas que têm grandes e importantes
verdades reveladas à elas, mas que se recusam a trazer estas verdades para suas experiências
individuais. O tempo é breve. Deus está chamando; Você ouvirá? Irá receber Sua mensagem? Você
se converterá antes que seja tarde? Em breve, muito em breve, todo caso será decidido para a
eternidade.1MR 260
• Cumprimento literal em Jerusalém espiritual
Profecia é figurativa
Existem pessoas, ainda vivas, que ao estudarem as profecias de Daniel e de João, receberam grande
luz de Deus ao examinarem a base onde profecias especiais estavam em processo de cumprimento,
em sua ordemr. [1] Eles levaram a mensagem do tempo ao povo. A verdade brilhou claramente
como Sol ao meio-dia. Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento da profecia,
foram expostos ao povo, e viu-se que ela era uma delineação figurada de eventos conduzindo ao
encerramento da história terrestre. 2SM 101-102
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• Todos os anjos em Apocalipse 7, 14, 18, e Ezequiel 9 são Cristo
• Mas o anjo selador é o terceiro anjo, que somos nós
• Portanto o anjo com o tinteiro de escrivão somos nós
• Tinteiro de escrivão = escrever uma mensagem
• Cristo deseja ligar-se à nós enquanto o trigo e o joio são misturados
• Nós estamos selados desde 11/09 como igreja militante
A Igreja Triunfante
Deus não tem uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas é a igreja militante, não a igreja triunfante.
Lamentamos que existam membros fracos, que existam joios misturados com o trigo. Jesus disse: O
reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo; Mas, dormindo os
homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se.... E os servos do pai de
família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por
que tem, então, joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram:
Queres pois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não
arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa,
direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntaio no meu celeiro. TM 45-46

!90

!
Aqueles que estarão vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário
celestial, devem ficar a vista de um Deus santo sem mediador. Suas túnicas devem estar sem
mancha, seu caráter deve estar purificado do pecado pelo sangue da aspersão. Pela graça de Deus e
por seu próprio diligente esforço, eles devem ser conquistadores na batalha contra o mau. Enquanto
o juízo investigativo está avançando no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão
sendo removidos do santuário, deve ter um trabalho especial de purificação, de abandono do
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pecado, entre o povo de Deus na terra. Este trabalho é mais claramente demonstrado nas mensagens
de Apocalipse 14.
Quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o Seu aparecimento.
“E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos
primeiros anos.” Malaquias 3:4. Então a igreja que nosso Senhor deve receber para Si, à Sua vinda,
será “igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante.” Efésios 5:27. Então ela
aparecerá “como a alva do dia, formosa como a Lua, brilhante como o Sol, formidável como um
exército com bandeiras.” Cantares 6:10. GC 425.1
Uma Igreja Pura no CM
• Joel 3:17 sem pecado antes do dia do Senhor
• Isaías 52:1
• Isaías 56:1-8 - A justiça de Deus é revelada no segundo - visual - passo: pecado (11/09), justiça
(CM), juízo (DD)
- Nenhum pecado mais em minha vida para me exterminar
- João 10:16

1. O Clamor da Meia-Noite dos Mileritas
• Quinto dia do quarto mês/ 21.07.1844
• Quase entre 19 de Abril e 22 de Outubro
• Ezequiel 1:1 A visão mar'â (feminino de mar'ê, "espelho", a aplicação de mar'ê para a pessoa que
recebe a visão, ...)
• A visão de Ezequiel das rodas dentro das rodas, sobre o número 4, etc.
• O CM ocorreu na campal de Exeter, em 15 de Agosto de 1844
• 25 dias entre 21.7. (ponto intermediário) e 15.8 (CM)
Bates
Já foi mostrado que o tempo de tardança do esposo, através dos períodos proféticos, foi de seis
meses, começando em 19 de Abril até 22 de Outubro de 1844. A meia-noite deste período escuro
e sombrio seriaperto do dia 20 de Julho.S. S. Snow deu o verdadeiro Clamor da Meia Noite no
Tabernáculo em Boston neste tempo, e isto foi recebido pelas virgens como uma diferente luz
jamais recebida antes. Ele diz que tinha tentado fazer com que as pessoas acreditassem nisto antes,
mas sem resultado, porque acreditava-se comumente como fomos ensinados em 1840, que o
Clamor da Meia-Noite abrangeu todo o assunto, até mesmo começando a partir da Revolução
Francesa, e alguns eram velhos o suficiente para acreditar que isso começou no dia do Apóstolo.
Mas agora isso começou a mover-se em rápido progresso. Deus estava dando a luz através de seu
espírito. Eu lembro-me bem de alguns que conversei, os quais relataram o maravilhoso modo os
quais foram movidos à examinar este assunto antes de tê-lo escutado.
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À meia noite, na calada da noite de tardança do noivo, o clamor foi dado, o qual causou
grande agitação e entusiasmo, olhando com incomparável interesse à um tempo definido,
décimo do sétimo mês.
Uma campal foi realizada em Concord, N.H., em algum lugar cerca de primeiro de Agosto. Aqui,
como nós mais tarde aprendemos; O clamor ressoou por toda a campal. No dia 12 de Agosto, outra
foi realizada em Exeter, N. H. À caminho de lá, algo como o seguinte pareceu estar forçando
continuamente a minha mente. Você terá nova luz aqui, algo que dará um novo ímpeto ao trabalho.
Quantos milhares de testemunhas vivas ainda estão espalhadas sobre a terra que experimentaram a
manifestação do poder do espírito em aplicar em seus corações as muitas escrituras, e especialmente
a exposição clara da parábola das dez virgens, nessa reunião. Houve luz dada e recebida lá, com
certeza; e quando essa reunião acabou, as colinas de granito de New Hampshire tocaram com o
poderoso clamor: Aí vem o Esposo, saí-lhe ao encontro! Como as carruagens foram através de
diferentes estados, cidades, e aldeias da Nova Inglaterra, o ressoar do clamor ainda estava
distintamente sendo ouvido. Eis que vem o Esposo! Cristo está vindo no décimo dia do sétimo mês!
O tempo é breve, prepare-se! prepare-se!! Em poucas semanas este Marco, como um farol para um
marinheiro sacudido pela tempestade, foi claramente avistada em nosso caminho pela Nova
Inglaterra, e adiante em outras partes enquanto se movia por campais, conferência e papeis. Aqui S.
S. Snow publicou o verdadeiro clamor da meia-noite (22 de Agosto de 1844).Second Advent
Waymarks and High Heaps(1847), Joseph Bates, 72
• Aqui Bates declara que Snow"deu o verdadeiro Clamor da Meia-Noite no Tabernáculo em
Boston"em torno de 20 de Julho
• Bates não está sendo muito específico, mas ele menciona um ponto chave que nos ajuda a
identificar a verdadeira data em que Snow teria dado a mensagem, que é, "à Meia-Noite, na
calada da noite na tardança do esposo,'o clamor foi dado.' "
• Esta afirmação coincide perfeitamente com o que a irmã White diz sobre dar o verdadeiro clamor
da meia-noite no GC 398

21 de Julho
Durante Janeiro e Fevereiro [Samuel Snow] tem pregado a caída de Babilônia e a vinda do Senhor,
como esposo ao 'casamento,' no décimo dia do sétimo (Judaico) mês, 1844. Entretanto, existia mas
pouco interesse ou resposta no momento. Em abril, mudou-se com sua família de Worcester e foi
para Nova Iorque, onde a oposição diminuiu a respeito da pregação do sétimo mês de 1844-'O ano
Judaico de 1843'de Miller tendo então expirado. Depois de três semanas em Nova Iorque,
Brooklyn, e Newark ele foi à Filadélfia à pedido de George Storrs. Em Maio retornou à Worcester,
ficando até21 de Julho. Então, por convite, Snow pregou aquele dia no grande Tabernáculo de
Boston sobre o texto,'Aí vem o esposo (no décimo dia do sétimo mês), saí-lhe ao encontro!' LeRoy
Edwin Froom, 1954
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Ponto Intermediário
“E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um
clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e
prepararam as suas lâmpadas.” Mateus 25:5-7. No verão de 1844, período de tempo
intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera devessem terminar os 2.300 dias,
e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a
mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras: “Aí vem o Esposo!” GC 398.3
• O ponto intermediário exato entre 19.04 1844 e 22.10 1844 é 21 de Julho (de acordo com Bates
deveria ser "por volta do dia 20 de Julho")
• Esta data é de acordo com o calendário Caraíta
• Para ser exato, porque têm 187 dias entre o 1d1m e o 10d7m no ano de 1844 e quando você
divide por dois para encontrar a metade, existe um dia pela metade para ser considerado
• Ao nascer do sol do 21º marcaria a metade exata do tempo de tardança

Exeter
O ministro que subiu ao púlpito foi S. S. Snow, que em poucas frases deu à eles o caminho da sua
mensagem do clamor da meia-noite. O ancião James White estava naquela audiência; Eu não estava
lá, mas recebi minha luz quanto à este assunto de quem estava.
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O irmão Snow deste modo os questionou: 'Onde estamos nós em nossa experiência Adventista?'
Resposta da audiência: 'No tempo de tardança.'
Pergunta: 'Quanto tempo tardou a visão?'
Resposta: 'Até a meia-noite'
Pergunta:'O que é um dia em profecia?'
Resposta:' Um ano.'
Pergunta: 'Então o que seria uma noite?'
Resposta:'Seis meses.'
Pergunta:'Então o que seria Meia-Noite?'
Resposta: 'Três meses.'
Resposta: 'Quanto tempo estamos nós no tempo de tardança?'
Resposta: ' Apenas três meses.'
Ele disse, 'Então é só meia-noite agora, e eu estou aqui com o clamor da meia-noite.'Em poucas
frases ele explicou que isto foi o outono de 457 em que o decreto foi promulgado, e então eles
foram encurtados seis meses em seus cálculos, mostrando-lhes que os 2300 dias terminariam em 22
de Outubro de 1844, ao invés da primavera como eles haviam previamente suposto. Então, em
uma forte voz ele disse,'Aí vem o esposo no décimo dia do sétimo mês, 22 de Outubro de 1844.
Saí-lhe ao encontro.'
Conforme ele pronunciava estas palavras, o poder de Deus tomou conta do acampamento,
prostrando muitos ao chão, transformando de repente aquela campal em um mais poderoso encontro
de confissão e testemunho. Isso foi apenas o começo da mensagem do clamor da meia-noite.
Daquele movimento o Irmão Southard disse, no Clamor da Meia-Noite, o papel do qual ele era o
editor, ' Ele varreu a terra com a velocidade de um tornado, e alcançou corações em diferentes e
distantes lugares quase simultaneamente, e de uma maneira que só pode ser contabilizado na
suposição de que Deus estava nisso.'J.N.Loughborough,The Great Second Advent Movement(1905),
522 - 523

2. O Resgate de Ló
• Gênesis 19:6,10 A mesma porta fechas duas vezes, duplicação
• v. 8 Questão do casamento
• v. 9 Tempo do julgamento
• v. 10 Porta fechada - fim do número 4
• v. 11 Dupla cegueira
Se não tivessem sido visitados com dupla cegueira, entregando-se à dureza de coração, o toque de
Deus contra eles tê-los-ia feito temer, e desistir de sua má obra. PP 107.3
• v. 13 O clamor
• Zombaria
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Mas ele lhes pareceu como quem zombava. Riram-se daquilo que chamavam seus receios
supersticiosos. Suas filhas eram influenciadas pelos maridos. Estavam muito bem ali onde se
encontravam. Não podiam ver sinais de perigo. Tudo estava exatamente como havia sido. Possuíam
muitos bens, e não podiam crer fosse possível que a bela Sodoma houvesse de ser destruída. PP
108.1
• Perseguição
• v. 17 Glorioso Monte Santo
• v. 19 pequeno tempo de tribulação, ainda não para o monte
Ali os anjos os deixaram, e voltaram a Sodoma para cumprirem sua obra de destruição. Um outro
— Aquele com quem Abraão estivera a pleitear — aproximou-Se de Ló. Em todas as cidades da
planície, não se puderam achar nem mesmo dez pessoas justas; mas, em resposta à oração do
patriarca, o único homem que temia a Deus foi arrancado à destruição. Foi dada esta ordem com
surpreendente veemência: “Escapa-te por tua vida; não olhes para trás de ti, e não pares em toda
esta campina; escapa lá para o monte, para que não pereças”. Gênesis 19:17. A hesitação e a demora
seriam agora fatais. Lançar um olhar demorado à cidade amaldiçoada, deter-se por um instante, pela
tristeza de deixar tão belo lar, ter-lhes-ia custado a vida. A tormenta do juízo divino estava apenas a
esperar que estes pobres fugitivos pudessem escapulir. PP 108.3
Mas Ló, confuso e aterrorizado, alegava que não podia fazer conforme lhe era exigido, para que não
acontecesse surpreendê-lo algum mal, e ele morresse. Morando naquela ímpia cidade, em meio de
incredulidade, sua fé se enfraquecera. O Príncipe do Céu estava a seu lado, contudo rogava ele pela
sua vida como se Deus, que manifestara tal cuidado e amor para com ele, não mais o guardasse.
Deveria ter-se confiado inteiramente ao Mensageiro divino, entregando sua vontade e sua vida nas
mãos do Senhor, sem duvidar ou discutir. Mas, semelhante a tantos outros, esforçou-se por fazer
planos por si: “Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena; ora para ali me
escaparei (não é pequena?), para que minha alma viva”. Gênesis 19:20. A cidade aqui mencionada
era Bela, mais tarde chamada Zoar. Ficava apenas a poucos quilômetros de Sodoma e, como esta,
era corrupta, e estava condenada à destruição. Mas Ló pediu que ela fosse poupada, insistindo que
isto não era senão pequeno pedido; e seu desejo foi atendido. O Senhor assegurou-lhe: “Tenho-te
aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade, de que falaste”. Gênesis 19:21. Oh,
quão grande é a misericórdia de Deus para com Suas erradias criaturas! {PP 109.1}
• Jesus desce/ 2MA recebe poder
• v. 22 Mudança de nome: de Bela (destruição) para Zoar (pequeno tempo de tardança)
• v. 23 Lei Dominical progressiva
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3. Abigail e Davi
• 1 Samuel 25
• Samuel morre; liderança é passada por 11/09 (1)
• Ajuntamento (1)
• Levantar - 11/09
Que terríveis cenas ocorrerão quando o Senhor se levantar para espantar a terra! Então se cumprirão
as palavras de Apocalipses 18:1-3. 'Todo o capítulo 18 de Apocalipses é uma advertência do que nos
sucederá na terra. Porém, não tenho luz em particular com respeito ao que virá sobre New York, sei
apenas que algum dia os grandes edifícios serão destruídos pelo poder derrubador de Deus. Pela luz
que me foi dada, sei que há destruição no mundo. Uma palavra do Senhor, um toque do seu grande
poder, e essas construções enormes cairão. Acontecerão cenas cujo terror não podemos imaginar.
Review and Herald, July 5, 1906, par. 141.
• Deserto de Parã - Arábia, Islã
• v. 3 Nabal = tolo, Abigail = Alegria do pai
• v. 5 10 = teste - 10 mandamentos, 10 virgens, 10 dias de Daniel
• v. 6 3MA
• v. 7 ouvido - ouvindo o clamor de Sodoma, Gn 19:13
• v. 16 Muro - 10 mandamentos
A lei dos Dez Mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo, como do lado da
misericórdia. [...] Para os obedientes é ela um muro de proteção.ME1 235.1
• v. 20 Encoberto - um lugar para se esconder (como entre duas paredes)
• v. 22 ''Até mesmo um menino''
- 1 Reis 14:10, 16:11, 21:21, 2 Reis 9:8
• v. 24 Curvando-se / A experiência de Daniel depois da visão mara (Daniel 10:0)
• v. 28 Ela entende que o Senhor virá para o Seu reino
• v. 29 Atamento
• v. 29-31 Abigail está profetizando

4. A sexta trombeta
• 1449-1453 (Fim da supremacia de Roma Oriental e caída de Constantinopla)
• A soberania nacional é rendida
• Queda dos muros
• 4 anos
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• Ponto intermédiário-CM
• Início da sexta trombeta

Uma história paralela ao DD
• 1840-1844 (fim do segundo Ai e fim da sexta trombeta)
• Islã restrito
• Porta do Santíssimo é aberta
• Josias Litch baseia sua predição nas regras de Miller
• 4 anos
• CM-DD
• Ao final da sexta trombeta
• Outras principais características
- Um reino cai: O Império Otomano
- Deus faz um pacto com Seu povo
- Há um teste de 3 passos
- Perseguição
- Mudança de dispensação do protestantismo para o adventismo millerita
- Mudança de dispensação do Santo para o Santíssimo
- Apostasia das igrejas

5. Esmirna
•

Apocalipse 2:10

•

10 anos de tribulação ao final do período de Esmirna

•

Os que são perseguidos devem ter desenvolvido um caráter de piedade

6. Elias e os Profetas de Baal
•

1 Reis 18:27-29

•

4 coisas sobre Baal

•

Elias zomba dos falsos profetas

•

Um falso despertamento

•

Sacrifício da tarde na hora nona
- Marcos 15:25,33
- Terceira hora = crucifixão
- Sexta hora = 12h (meio-dia), escuridão
- Nona hora = 15h, alto clamor, morte/sacrifício da tarde
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•

Dobrado

7. A Entrada Triunfal
• Marcos 11:1-2
• Jumento restringido e solto
• 3 cidades
1) Betfagé''casa de figo não maduro''
2) Betânia ''casa de encontros''
3) Monte das Oliveiras
• Três frutos em processo de amadurecimento, chuva serôdia
• Três testes
• Entrada Triunfal = Segundo marco / CM

8. Quatro Abominações
• Ezequiel 8
• O número quatro
• 11/09-CM
• 25 anciãos
• Um processo de destruição

9. A Experiência de Daniel
• Daniel 10:1,7-10,16-20
• Adormecido (9)
• Curvando-se (10)
• Investigação (20)
• 3 vezes tocado

10. Isabel e Maria
• Lucas 1
• v. 11 - un anjo desce
• v. 20 - não receber a mensagem de 11/09 o faz mudo
• v. 21 - tempo de tardança
• v. 22 - liderança sem mensagem profética
• v. 24 - 5 meses = 150 dias / 150 anos de 1299-1449
• v. 26 - Sexto mês / período de atamento no fim
• v. 39 - Maria visita Isabel no sexto mês
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• v. 41 - Cheia do Espírito Santo
• v. 42 - Grande voz / clamor da meia noite
• Duplicação da experiência das duas mulheres
• Duplicação do louvor e da música
- v. 42-45 louvor de Isabel
- v. 46-55 música de Maria
• v. 56 - 3 months = 3 MA para os levitas, ao final dos 9 meses
• Fruto = julgamento = DD
• v. 59-63 - mudança de nome = pacto
• v. 64 - EDP (Espírito de profecia) volta ao povo de Deus
• v. 67 - EDP (Espírito de profecia) volta ao povo de Deus

11. A Escolha de Matias
•

Atos 1:15-26

•

Predição (16)

•

Depois que Judas caiu

•

Número dos 12 apóstolos é completo

•

12 apóstolos = sacerdotes
- Esdras 8:15 primeiros sacerdotes, depois Levitas
- 2 Crônicas 29:15-17

•

120 (15)
- 120 dias = 4 meses
- 120 dias de graça, Noé (primeira queda, Gênesis 6:1-3)
- 120 dias de vida, (Gênesis 6:3), Moisés (Deuteronômio 34:7)
- 120 Sátrapas julgam Daniel (Daniel 6:2)

•

Os Levitas (Deuteronômio 10:6-8)

•

Primeiro dia do quinto mês, Eleazar

•

Batismo de João em 11/09 (22)

•

José (hebreu), Barsabás (caldeu), Justus (latim), símbolo de união tripla

•

Matias ''presente de Deus''

12. Animais Impuros
Atos 10:9-14
Sexta hora = meio-dia/meia-noite (9)
3 passos: levantar, matar, comer (13)
Pergunta à porta (17)
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Mudança de nome (18)
3 homens (19)

13. O Fim de Zedequias
• 2 Reis 25:1-7
• v. 1 - 10 = teste
• v. 1,2 - Sitiada por 3 anos / 3MA
• v. 3 - Nono dia, quarto mês - 4 dias desde o quinto dia, quarto mês (ponto intermediário)
• v. 3 - Fome, pão tirado
• v. 4 - Entre dois muros
- Ambos, no CM e na Lei Dominical (DD) o povo fugiu ''entre dois muros''
- Entre os muros do 5/4 e 9/4 são 4 dias
• O CM é apenas um ponto no tempo
• Jeremias 39:1-7
• v. 7 - filhos são mortos
• v. 7 - ''Vazamento'' dos olhos = cego para sempre
• v. 12 - os pobres recebem o que sobra, eles são deixados para ficar como vinheiros e
lavradores.

14. O Chamado de Samuel
• 1 Samuel 3
• v. 1 - Povo de Deus sem profecia
• v. 10 - Três chamados (4,6,8) e um chamado
• Os três primeiros são combinados mas vêm na mesma noite que o último
• O mesmo será visto em Ezequiel 8
• 4 passos em um período de 3 passos no CM
• v. 10 Dobrado
• v. 13 - Julgamento
• v. 15 - Samuel recebe a visão mar'â
• v. 15 - Samuel é chamado e transformado a noite
• v. 20,21 - O Espírito de Profecia é restaurado
• v. 20 - Dan a Berseba significa C/M a DD
- Juízes 20:1 ajuntamento, todos unidos
- 1 Samuel 3:20 Espírito de Profecia restaurado
- 2 Samuel 3:10 segunda unção de Davi o irá tornar rei sobre o resto do reino, mudança de
dispensação
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- 2 Samuel 24:2, 1 Cronicas 21:2 - números feitos (completados)
- 2 Samuel 24:15 julgamento
- Amós 8:13-14 virgens tolas professando ser o povo de Deus, pecado de Samaria (duas
imagens de ouro) = período do teste da imagem da besta
- 2 Cronicas 29 - 30:5 Obra de restauração de Ezequias / Segunda páscoa
- 1/1 = 9/11 (3)
- v.4 - Ajuntamento no dia do vento oriental
- Praça oriental = veredas antigas
- Purificação do santuário e do pátio
- v. 6 - Virando as costas para o sol
Juízes, Profeta, e Sacerdote
• Quando Samuel chega ao C/M ele se torna juíz, um profeta, e sacerdote de Israel
Samuel foi agora investido pelo Deus de Israel com o triplo ofício de juíz, profeta e sacerdote. ST
22 de Junho, 1882
- 1 Samuel 7:9 - ministério sacerdotal (Durante os primeiros três anos de Samuel o profeta,
sua mãe o ensinou cuidadosamente a discernir entre bem e mal. RH 8 de Setembro, 1904)
- 1 Samuel 3:20 - profeta
- 1 Samuel 7:15 - juíz
• Ele representa a igreja triunfante
- Ela tem o testemunho de Cristo (profeta) - Apocalipse 19:10, Apocalipse 12:17
- Ela guarda os mandamentos de Deus (juíz) - Apocalipse 12:17, 14:12
- Ela tem a fé de Jesus (sumo sacerdote) - Apocalipse 14:12
- Ela é uma igreja purificada
Enquanto o juízo investigativo prosseguir no Céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos
estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, ou de
afastamento de pecado, entre o povo de Deus na Terra. Esta obra é mais claramente apresentada
nas mensagens do Capítulo 14 de Apocalipse.
Quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o Seu aparecimento.
“E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos
primeiros anos.” Malaquias 3:4. Então a igreja que nosso Senhor deve receber para Si, à Sua vinda,
será “igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante.” Efésios 5:27. Então ela
aparecerá “como a alva do dia, formosa como a Lua, brilhante como o Sol, formidável como um
exército com bandeiras.” Cantares 6:10. {GC 425.1} (*Na tradução em português, alguns
parágrafos nessa página estão fora de ordem)
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Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, e não a igreja
triunfante. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo.
Jesus disse: “O reino dos Céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no meio do campo,
mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E os
servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa
semente, por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe
disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não: para que ao colher o joio
não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; e, por ocasião da
ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas o trigo
ajuntai-o no meu celeiro.” {TM 45.1}
• Juíz, profeta, e sacerdote estão também simbolicamente na arca da aliança
- A lei (julgamento)
- O pote do maná (palavra profética)
- Vara de Arão (confirmação do verdadeiro sacerdócio)
• Portanto o C/M está representando a arca
- Durante seu ministério a arca foi restaurada a Israel
- Durante o C/M os dons espirituais são restaurados ao povo de Deus
- Durante o C/M a igreja triunfante é restaurada
Não mais pecados na Igreja Triunfante
E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte; e
Jerusalém será santa; estranhos não passarão mais por ela. Joel 3:17
Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião; veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém,
cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Isaías 52:1
O Atamento para os Levitas
O atamento é o 3º teste, mas como não há como haver terceiro sem um primeiro e segundo, os
levitas, e posteriormente os trabalhadores da 11ªa hora irão passar por esses testes, antes de serem
atados. Baseados no princípio da igreja triunfante, o atamento dos levitas é do C/M até o DD, e para
os trabalhadores da 11ª hora do DD até o FPG (fechamento da porta da graça).
O segundo teste é visual e representado por aqueles que são selados.
O trabalho do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo só
pode ser alertado ao ver aqueles que acreditam na verdade sendo santificados pela verdade,
atuando sobre altos e santos princípios, mostrando em um alto, elevado senso, a linha de
demarcação entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e aqueles que os pisam sob seus
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pés. A santificação do Espírito sinaliza a diferença entre aqueles que têm o selo de Deus, e aqueles
que guardam um dia de descanso espúrio. Quando o teste chegar, será claramente mostrado o que a
marca da besta é. É a guarda do domingo. Aqueles que após terem escutado a verdade, continuam a
considerar esse dia como sagrado, levam a marca do homem do pecado, que pensou mudar os
tempos e as leis. BTS, 1 de Dezembro, 1903 par. 6

15. A imigração para o Egito - A Aplicação do Decreto Dominical
• Genesis 46
• v.1 - Em Berseba
• v. 2- Dobrado
• v. 2 - Visão da noite, visão mar'â
• v. 27 - Ajuntamento final da família de Jacó representado pelo número 70
• Duas vezes 10 irmãos foram ao Egito
• Fome = CM
• 70 são ajuntados em Berseba
• 9/11-CM = 7 anos de fartura, no final o número 12 é feito (completado)
• CM-DD= 7 anos de fome, no final o número 70éfeito
• 70 é feito quando eles vão para o Egito

16. O Deserto
As histórias de deserto na bíblia tem um período de atamento no final
• Um reino cai
- 606a.C Jeoaquim levado cativo, início da profecia dos 70 anos
- 538a.C Queda de Babilônia
- 536a.C Fim do cativeiro (1º decreto por Ciro)
• Aliança
- Indo para o deserto, começo dos 40 anos vagando
- Lembrando da circuncisão logo antes de entrarem na terra prometida, Josué 5:2-9
- Aliança (Genesis 17:10)
• Teste triplo
- Jesus vai ao deserto por 40 dias
- 3 testes por Satanás
- Jesus retorna do deserto
• Fim da perseguição
- 538, início dos 1260 anos no deserto
- 1776 fim da perseguição (pela besta), Mateus 24:22, 25 anos antes do fim dos 1260
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- 1798
• Perseguição
- 538, início dos 1260 anos no deserto
- 1798 uma besta sai do abismo - França Ateísta, luta contra a Bíblia, perseguição (pelo
dragão)
- 1798
• Preparação
- 723a.C, início dos 1260 sendo pisados
- 508 contínuo tirado
- 538 mudança de dispensação do paganismo ao papismo
• Queda (falling away, apostasia)
- 27d.C, início dos 1260 dias do ministério de Cristo.
- Judas cai (falls away)
- 31d.C, a cruz

17. O Número 25
• 25 dias entre 21/7 e 15/8
• 25 anos entre 1773 e 1798 (Clemens XIV)
• 25 anciãos de Ezequiel 8

18. Marcadores do CM
Algumas das perguntas no CM
• Asuero pergunta
• Maria pergunta (Lucas 1:34)
• Rute pergunta (Rute 1:21)
• Neemias pergunta (Neemias 2:2)
• Gabriel pergunta (Daniel 10:19,20)
• Virgens tolas perguntam (Mateus 25:8,9)
• Entrada Triunfal (Marcos 11:5)
• Elias pergunta (1 Reis 18:27)
Zombaria no CM
• Genesis 19:14 (Sodoma/licenciosidade)
• 21:9 (expulsar a escrava/concubina)
• 39:14-17 (Esposa de Potifar/fornicação)
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• Números 22:29 (Jumento de Balaão)
• Juízes 16:10-15 (Sansão zomba de Dalila três vezes, levando ao seu julgamento/casamento
com os gentios)
• 1 Reis 18:27 (Elias)
• 2 Reis 2:23 (Eliseu e o julgamento sobre as crianças)
• 2 Crônicas 30:10 (a segunda Páscoa)
• 2 Crônicas 36:16 (Mensagem do Clamor da Meia noite leva ao julgamento/ sem remédio)
• Neemias 4:1 (muro sendo construído);
• Jó 11:1-6 (mensagem de contrafação, dobrado);
• Jó 12:1-6 (perseguição durante CM);
• Jó 13:9; 17:2; 21:3; Salmos 35:1-17 (perseguição durante o período do CM; pergunta até
quando? Resposta, até o decreto dominical);
• Isaías 28:22 (zombaria precede o dia do Senhor/Decreto dominical);
• Jeremias 15:17 (assembleia de zombadores/nada ficará no caminho desse movimento);
• Jeremias 20:1-13 (perseguição; nome de Pasur mudado para Margomissabib/aliança com a
morte: Pasur: quebra em pedaços Margomissabib: cercado por medo, ver verso 10);
• Jeremias 38:19 (logo antes do Decreto Dominical);
• Ezequiel 22:1-5 (o mundo inteiro verá);
• Mateus 2:16 (Herodes zombou antes do juízo sobre as crianças);
• Mateus 20:19 (Cristo zombado antes da cruz);
• Mateus 27:29-41 (zombaria até a Sua morte na cruz);
• Lucas 14:29 (após os fundamentos de 9/11 até CM zombaria);
• Judas 1:14-25

Dobrado no CM
• Genesis 41:32 (princípio)
• 7/7 de Ester 1
• Marias/Isabel profecia dupla
• Jeroboão II quando as duas varas se juntam no CM
• 1 Samuel 25:24 Abigail (upon me, upon me, em inglês)
• 2 Reis 2:9 (2:1-12) Elias a Eliseu, Meu pai, meu pai

!106

